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Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit toestemming te verlenen aan het college om de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & 
Zorg Groningen te wijzigen. 

 
 
Samenvatting     

De raad moet toestemming geven in geval een gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan of gewijzigd door de 
colleges. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met de wet of het algemeen belang. 
 
Als aanloop naar de verzelfstandigde GGD in 2020 is de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg 
(GR PG&Z) per 1 oktober 2019 gewijzigd. Enkele zaken zijn toen onbedoeld gewijzigd of hebben ten onrechte geen 
plek gekregen in de gewijzigde regeling. Een voorstel tot wijziging wordt nu door het Algemeen Bestuur PG&Z 

voorgelegd aan de colleges van de twaalf deelnemende gemeenten van de PG&Z. Het college dient conform de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de gemeenteraad om toestemming te vragen de regeling te wijzigen. Wanneer 
de besluitvormingsroute gevolgd is, kan de gewijzigde GR PG&Z per november 2020 in werking treden.  

B&W-besluit d.d.: 25 augustus 2020 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Met ingang van 1 oktober 2019 zijn belangrijke wijzigingen in de GR PG&Z doorgevoerd in verband met de 
verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020. De wijzigingen waren nodig voor de GGD om een eigen 
bedrijfsvoering op te starten en zelf personeel in dienst te kunnen nemen. De afgelopen maanden is gebleken dat 
enkele zaken onbedoeld zijn gewijzigd of ten onrechte geen plek hebben gekregen in de gewijzigde regeling.  
 
Het besluit van het Algemeen Bestuur PG&Z van 24 april 2020 met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de GR 
PG&Z wordt hiermee ingetrokken. Toen werd in beginsel ingestemd met het voorstel tot wijziging van de regeling en 
zijn vervolgens nog enkele zaken uitgezocht. 
 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur PG&Z van 3 juli jl. is besloten bijgaand voorstel tot wijziging van de GR 
PG&Z voor te leggen aan de twaalf colleges van burgemeester en wethouders om de regeling te wijzigen. Conform de 
Wgr dient het college vervolgens uw gemeenteraad om toestemming te vragen de regeling te wijzigen (artikel 1 Wgr).  

 
Kader     

De bevoegdheid tot het wijzigen van de GR PG&Z ligt bij de colleges van burgemeesters en wethouders van de 
deelnemende gemeenten. Op grond van de Wgr (artikel 1 lid 3 jo. lid 2 Wgr) kunnen de colleges alleen tot wijziging 
overgaan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan alleen worden onthouden wegens 
strijd met het recht of het algemeen belang. Net als bij voorgaande wijzigingen van de GR PG&Z is gekozen voor een 
besluitvormingsroute, waarbij de colleges de ‘regeling tot wijziging’ vaststellen onder voorbehoud van toestemming 
door de raad. Hierdoor hoeft de wijziging, na toestemming van de raden, in principe niet terug naar de colleges.      
 
Argumenten en afwegingen     

Het voorstel bevat de volgende belangrijkste wijzigingen in de GR PG&Z: 
- in het kader van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) hebben er wijzigingen plaatsgevonden 

in artikel 8 en 1; 
- in artikel 30 ‘onderbrengen en weghalen van facultatieve taken’ is een aantal aspecten onbedoeld gewijzigd en 

weer hersteld. Een artikel over klachtrecht en aanwijzing Ombudsman is in de gewijzigde GR PG&Z 
abusievelijk verdwenen en is nu weer toegevoegd; 

- in de bepaling over de verdeelsleutel voor de RIGG, artikel 19a, is expliciet opgenomen dat het Algemeen 
Bestuur de verdeelsleutel vaststelt. Hiermee komt de bevoegdheid bij het Algemeen Bestuur te liggen en past 
het Dagelijks Bestuur de verdeelsleutel toe.  

 
In de GR PG&Z staat over frictiekosten het volgende: ‘Gemeenten die taken bij GGD Groningen weghalen dragen alle 
frictiekosten inclusief overheadkosten die daarvan het gevolg zijn’. Er zijn afspraken gemaakt tussen de GGD en 
gemeenten over de frictiekosten bij het weghalen van facultatieve taken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de notitie 
frictiekosten die op 4 oktober 2019 door het AB PG&Z is vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de omvang van de 
frictiekosten worden bepaald.  
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

N.v.t.      
 
Financiële consequenties     

N.v.t.      
 
Overige consequenties     

N.v.t.      
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Vervolg     

De colleges en gemeenteraden worden verzocht de besluitvorming betreft de gewijzigde GR PG&Z af te ronden in 
oktober 2020. Zodra alle twaalf colleges hebben ingestemd met het voorstel, onder voorbehoud van toestemming door 
de gemeenteraden, wordt de gewijzigde GR PG&Z bekend gemaakt in de Staatscourant en het Publicatieblad GR PG&Z 
en treedt de gewijzigde regeling per 1 november 2020 in werking. 
 
Lange Termijn Agenda     

Nee. 

 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 


