
Voorbereidingsmemo
 conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 mei 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2021 (wensen en bedenkingen)

Financiële jaarstukken PG&Z 2021

Bijlage 1 - ontwerpbegroting PG&Z 2022

Bijlage 2 - jaarverslag en rekening PG&Z 2020

Bijlage 3 - begrotingswijziging PG&Z 2021

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Iris Dijkstra – 050 367 8025

Korte samenvatting:
Het college vraagt u in te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijzigingen 2021 en de 

ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg.

Het college stelt u voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken :

- 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;

- De ingediende begrotingswijziging 2021 geeft niet aan welke gevolgen deze bezuiniging heeft 

op de dienstverlening; wij vragen de GGD dit alsnog aan te geven;

- 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.

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 euro. Voor 

de begroting 2022 is voorlopig een incidentele opgave aangeleverd voor het mogelijk niet realiseren 

van de taakstelling in 2022.

De zienswijze dient uiterlijk 7 juni door de ambtelijk secretaris ontvangen te zijn.

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X ja 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Financiele-jaarstukken-Publieke-Gezondheid-en-Zorg-PG-Z-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-Begrotingswijziging-PGZ-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Jaarverslag-en-rekening-PGZ-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Ontwerpbegroting-PGZ-2022.pdf


De zienswijze dient uiterlijk 7 juni door de ambtelijk secretaris te zijn ontvangen.

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

De zienswijze dient ter verkrijging van duidelijkheid rondom de bezuinigingstaakstelling die 

opgelegd zijn aan de GR PG&Z. Nu niet politiek gevoelig, zou kunnen volgen uit het niet 

realiseren van de taakstelling in 2022.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking. 

Nadere informatie
…
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