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De raad besluit

de zienswijze op de begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid en Zorg vast te stellen.

Samenvatting

Bijgaand ontvangt u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR
PG&Z):
• Begrotingswijziging PG&Z 2021
• Ontwerpbegroting PG&Z 2022
• Conceptjaarverslag en conceptjaarrekening PG&Z 2020
Met de toezending van de financiële jaarstukken wordt voldaan aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr). Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de door het college opgestelde zienswijze vast te
stellen.

B&W-besluit d.d.: 11 mei 2021

Afgehandeld en naar archief
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Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit
Aanleiding en doel

In artikel 35 lid 1 van de Wgr is bepaald dat het Dagelijks Bestuur PG&Z een ontwerpbegroting van de PG&Z voor het
komende kalenderjaar toezendt aan de raad van de deelnemende gemeenten. Deze is samen met de begrotingswijziging
PG&Z 2021 op 12 april 2021 toegezonden aan de raad met een aanbiedingsbrief en verzoek een zienswijze kenbaar te
maken. Het conceptjaarverslag en de conceptjaarrekening 2020 zijn eveneens toegezonden. Hierop kunnen geen
zienswijzen worden ingediend, maar deze kunnen wel betrokken worden bij de beraadslaging. Met het raadsvoorstel
wordt de raad geïnformeerd over de totstandkoming van de begrotingswijziging PG&Z 2021, de ontwerpbegroting
PG&Z 2022 en wordt de raad geadviseerd een zienswijze in te dienen.
Financiële situatie Groninger gemeenten
Gezien de hoge financiële druk bij gemeenten stelde het bestuur PG&Z begin 2020 dat onderzocht moest worden of op
de GGD-begroting 2021 een bezuiniging van 5% zou kunnen plaatsvinden. In dat kader werd besloten tot een
kerntakendiscussie, die in september 2020 werd stopgezet. Uitkomsten waren dat er op dat moment geen taken van de
GGD zijn geïdentificeerd waarop de bezuiniging van 5% plaats zouden kunnen vinden, dat er een verbetertraject werd
voorgesteld voor betere monitorinformatie en dat er alternatieve bezuinigingsmogelijkheden werden verkend.
Tegen de achtergrond van die conclusie heeft het AB PG&Z op 19 december 2020 besloten tot een incidentele
bezuiniging van 2% op de inwonerbijdrage GGD voor 2021, in combinatie met een fundamentele discussie over de
(financiële) toekomst van de GGD, in relatie tot de wensen van de gemeenten en de landelijke ontwikkelingen op het
gebied van publieke gezondheid. Eén en ander zal onderwerp van gesprek zijn op de themadag meerjarenagenda
publieke gezondheid Groningen, te houden op 2 juli a.s. Mocht de uitkomst van deze themadag leiden tot een
bezuiniging, dan zal die met een begrotingswijziging alsnog worden verwerkt in de begroting PG&Z 2022.
De colleges van de gemeenten Oldambt en Het Hogeland hebben aan de hand van brieven het bestuur van de GR PG&Z
gevraagd om ook in de begroting PG&Z 2022 een bezuiniging door te voeren. Soortgelijke brieven hebben zij ook aan
andere gemeenschappelijke regelingen gestuurd. De gemeente Eemsdelta heeft het bestuur PG&Z gevraagd met een
voorstel te komen voor een structurele taakstelling met ingang van 2023.
Begrotingswijziging PG&Z 2021
In de begrotingswijziging PG&Z 2021 is één voorstel verwerkt. Het gaat om een incidentele bezuiniging van 2% op de
inwonersbijdrage, waardoor de baten in 2021 met € 327.000 afnemen. Dit is een incidentele invulling van de
taakstelling. Uit de begrotingswijziging 2021 blijkt echter niet op welke manier de bezuiniging wordt gerealiseerd en
waar de lasten worden verlaagd om de lagere inkomsten uit de inwonersbijdragen te kunnen dekken.
Ontwerpbegroting PG&Z 2022
In de ontwerpbegroting PG&Z 2022 is naar aanleiding van de kerntakendiscussie geen structurele bezuiniging van 5%
opgenomen. Er wordt alleen toegelicht dat wanneer de uitkomst van de te houden themadag daar aanleiding toegeeft, de
begroting 2022 door middel van een begrotingswijziging zal worden aangepast.
RIGG 2022
Voor de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) ligt de focus in 2022, naast het continueren van de
bestaande kerntaken (conform het bedrijfsplan RIGG 2021 ev.), vooral op de uitkomsten van ontwikkelingen binnen de
Uitvoeringsagenda en de regiovisie voor de specialistische jeugdhulp. De RIGG ondersteunt de Groninger gemeenten bij
het behoud van een dekkend, kwalitatief en betaalbaar jeugdhulplandschap. Er is geen aanleiding tot het indienen van
een zienswijze op de begroting 2022 van de RIGG.
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Wij stellen u voor de volgende zienswijze kenbaar te maken over de begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting
2022 van de PG&Z:
1. De ingediende begrotingswijziging 2021 is niet duidelijk over waar de bezuiniging van 2% uit gedekt wordt;
wij vragen de GGD dit alsnog aan te geven;
2. De ingediende begrotingswijziging 2021 geeft niet aan welke gevolgen deze bezuiniging heeft op de
dienstverlening; wij vragen de GGD dit alsnog aan te geven;
3. Vóór de themadag in juli in de ontwerpbegroting 2022 alsnog een structurele bezuiniging van 5% uit te werken
en de consequenties daarvan aan te geven.
Kader

Op 9 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de PG&Z ingestemd met de begrotingswijziging PG&Z 2021 en de
ontwerpbegroting PG&Z 2022. Deze is ter kennisname geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur PG&Z
op 30 april 2021. Artikel 35 lid 3 van de Wgr biedt haar deelnemers de mogelijkheid een zienswijze op de
ontwerpbegroting naar voren te brengen.
De raad wordt in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken na toezending op de begrotingswijziging 2021 en de
ontwerpbegroting 2022 een zienswijze kenbaar te maken. Met dit raadsvoorstel vragen we de raad de door het college
opgestelde zienswijze vast te stellen. Het college zal het bestuur van de GR PG&Z schriftelijk in kennis stellen van het
besluit van de raad om al dan niet wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Uiterlijk 7 juni 2021 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 begrotingswijziging 2021 en de
begroting PG&Z 2022, geagendeerd op 9 juli 2021.
Argumenten en afwegingen

N.v.t.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

N.v.t.
Financiële consequenties

In de ontwerpbegroting PG&Z 2022 zijn buiten de indexatie voor de GGD geen wijzigingen aangebracht ten opzichte
van de geactualiseerde begroting 2021. Er zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. Wel kunnen een aantal processen
nog leiden tot een wijziging in de begroting 2022. Het betreft dan de uitkomst van de themadag meerjarenagenda GGD
Groningen op 2 juli a.s. en het door de gemeente Groningen eventueel verminderen of opzeggen van niet-wettelijke
taken.
In de begroting 2020 van de gemeente Groningen is al rekening gehouden met een structurele bezuiniging op de PG&Z
van € 300.000 vanaf 2021. In de begroting 2021 is deze bezuiniging incidenteel anders ingevuld. Vanaf 2022 moet de
taakstelling structureel worden ingevuld.
De begrotingswijzing 2021 betekent dat € 180.000 van de oorspronkelijke bezuiniging van € 300.000 niet gerealiseerd
zal worden. Omdat in de begroting 2021 deze bezuiniging nu anders is ingevuld, leidt dit voor de gemeente Groningen
nu niet tot een nadeel.
Vanaf 2022 is de bezuinigingstaakstelling in de gemeentelijke begroting volledig opgenomen. Het niet invullen van deze
taakstelling door PG&Z leidt dan tot een structureel nadeel van € 300.000. Voor de begroting 2022 is voorlopig een
incidentele opgave aangeleverd voor het mogelijk niet realiseren van de taakstelling in 2022.
Overige consequenties

N.v.t.
Vervolg

N.v.t.
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Lange Termijn Agenda

Nee.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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