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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 oktober 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 8 oktober 2018 

Nummer :  38 

Onderwerp :  Zienswijze bijstell ing begroting 2 e  helft 2018 PG&Z 

programma RIGG 

Bijlage(n) :  1.  Ontwerpbegrotingswijziging 2e  helft 2018 PG&Z t.b.v. 

implementatie aanbevelingen Taskforce Sturing Uitgaven 

Jeugdhulp 2e  helft 2018 

2.  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.  
   

Voorgestelde beslissing :  De gemeenteraad besluit:  

1.  De ontwerpbegrotingswijziging 2018 van de Gemeen-

schappeli jke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg voor 

kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te die-

nen. 

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

schappelijke Regeling schrifteli jk van dit besluit in kennis 

te stellen.   

 

X Nee      Ja 

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 

Op 6 ju l i  j l .  heef t  het  Dagel i jks  Bestuur  (DB) van de gemeenschappel i jke regel ing Pu-

bl ieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) bes loten opnieuw een ontwerpwi jz iging in de be-

grot ing 2018 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Ook deze 

wi jz ig ing heeft  betrekk ing op het  programma RIGG (Regionale Inkooporganisat ie Gronin-

ger  Gemeenten).  Concreet gaat het  om de implementat ie van de aanbevelingen van de 

Taskforce Stur ing Uitgaven Jeugdhulp in  de tweede helf t  van d it  jaar.  Daarmee is het 

een vervolg op de eerdere  b i js te l l ing, d ie g ing over  de implementat ie tot  1 ju l i  j l .  Deze 

laatste aanpass ing is  op 6 jul i  j l .  door het Algemeen Bestuur  van PG&Z vastgesteld. Een 

toel icht ing op de n ieuwe ontwerpwi jz ig ing v indt u in  de b i j lage.  

 

Op grond van de Wet gemeenschappel i jk e regel ingen (Wgr,  ar t ike l 35) wordt de raad in 

de gelegenheid geste ld h ierop een z ienswi jze kenbaar te maken.  Daarvoor geldt een 

wette l i jke termi jn van acht weken.  In verband met  de zomervakant ie is  deze termi jn ver-

lengd,  tot  1 oktober  2018.  

 

In  d i t  verband wil len wi j  u a lvast  la ten weten dat u komend najaar  ook een ontwerpwi jz i-

g ing van de begrot ing 2019 wat betreft  hetzelfde programma tegemoet kunt  z ien.  Deze 

zal gebaseerd z i jn op het Bedr i j fsplan 2018 -2020 van de RIGG, dat op 28 september  a.s .  

op de agenda s taat van het  Dagel i jks Bestuur.  

 

Beoogd effect 

Uitvoering van wet- en regelgeving op het vlak van publieke gezondheid & zorg , de jeugd-

zorg (RIGG) in het bijzonder . Door de voorgestelde begrotingswijze kan invull ing gegeven 

worden aan het implementatieplan Tekorten Jeugdzorg. 

 

Argumenten 

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

vlak van de publieke gezondheid & zorg, jeugdzorg in het bijzonder. 

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

Jeugdzorg ingekocht (RIGG) en invull ing gegeven aan het implementatieplan Tekorten 

Jeugdzorg. 

 

Financiën 

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

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

voldaan worden. 

 

Bijlage 

Ontwerpbegrotingswijziging 2018 PG&Z t.b.v. implementatie aanbevelingen Taskforce Stu-

ring Uitgaven Jeugdhulp 2e  helft 2018. 

 

Haren, 4 september 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde, 

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


