
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2022 (wensen en bedenkingen)         

Steller/telnr.  Marianne Reurik/ 8025    Bijlagen 2 

Registratienummer  206838-2022 

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Isabelle Diks   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I.      conform de ‘Conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Publieke 

        Gezondheid en Zorg’ de zienswijze vast te stellen; 

II.    het college te verzoeken het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg daarvan  

        in kennis te stellen. 

 

 

 Samenvatting     

Bijgaand ontvangt u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR 

PG&Z): 

• Ontwerpbegroting PG&Z 2023 

• Jaarverslag en jaarrekening PG&Z 2021 

 

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.: 10 mei 2022 
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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 op 11 april 2022 toegezonden aan 

de raad met een aanbiedingsbrief en verzoek een zienswijze kenbaar te maken. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 

zijn eveneens toegezonden op 29 april 2022. 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 ontwerpbegroting PG&Z 2023 en wordt de raad geadviseerd een zienswijze in te dienen. 

 

Financiële situatie 

 

In de gemeentebegroting 2020 van Groningen is in de jaarschijf 2021 een taakstelling van 300.000 euro opgenomen op 

de GR PG&Z. In de ontwerpbegroting 2021 van PG&Z is hiermee nog geen rekening gehouden. 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 de ontwerpbegroting 2022 was geen structurele bezuiniging van 5% opgenomen. De gemeente Groningen heeft 

hierop een zienswijze ingediend om een structurele bezuiniging van 5% uit te werken en de consequenties daarvan aan 

te geven. Deze zienswijze is niet overgenomen. De gemeente Groningen heeft in de begroting 2022 deze bezuiniging 

zelf eerst opgelost 

 

Ontwerpbegroting PG&Z 2023 

 

De GGD heeft aangegeven dat door het opzeggen van facultatieve taken er druk is ontstaan. Verdere bezuinigingen 

lijken een lastige opgave. Hierdoor en door de uitkomst van de kerntakendiscussie is er op voorhand geen bezuiniging 

doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2023. In het landelijke coalitieakkoord staan punten die erop wijzen dat het nieuwe 

kabinet wil inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen, met meer aandacht voor preventie en 

gezondheidsbevordering. Maar bij het voornemen de publieke gezondheid te versterken en meer in te zetten op preventie 

ontbreekt de uitwerking en het structurele financiële kader. Naast pandemische paraatheid moet er geinvesteerd worden 

in preventie en gezondheidsbevordering om ook voldoende weerbaar te zijn bij volgende epidemieën of gebeurtenissen. 

 

De verwachting is dat medio 2022 de uitwerking van het coalitieakkoord er ligt en dat er in het derde kwartaal regionaal 

de discussie over inhoud en financiën gevoerd kan worden. Daarnaast moet de meerjarencontourennota nog vastgesteld 

worden. Als er mogelijk (positieve) gevolgen zijn voor de GGD kan een begrotingswijziging bekeken worden in de loop 

van 2022. In het najaar van 2022 zal er een themadag plaatsvinden om over de financiën te praten met de nieuwe 

directeur Publieke Gezondheid van de GGD. 

 

In de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Groningen staat vanaf 2023 een structurele taakstelling van 

300.000 euro op de GR PG&Z. Als de PG&Z geen bezuiniging realiseert, ontstaat bij de gemeente Groningen een 

nadeel van 300.000 euro structureel. Dit is voor ons de aanleiding een zienswijze in te dienen om alsnog een bezuiniging 

van 5% uit te werken voor 1 januari 2023 en hiervan de consequenties in beeld te brengen. 

 

RIGG 2023 

 

Voor de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) ligt de focus in 2023 vooral op het uitvoering 

geven aan het veranderplan 2022-2024. Daarnaast ligt de focus op het continueren van de bestaande kerntaken (conform 

het bedrijfsplan RIGG 2022 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 2023 van de RIGG. 
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Wij stellen u voor de volgende kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2023 van de PG&Z: 

1. Vóór 1 januari 2023 in de ontwerpbegroting 2023 alsnog een structurele bezuiniging van 5% uit te werken 

en de consequenties daarvan aan te geven. 

 
Kader     

Op 8 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de PG&Z ingestemd met de ontwerpbegroting PG&Z 2023. Deze is ter 

kennisname geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur PG&Z op 29 april 2022. 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 ontwerpbegroting 2023 een 

zienswijze kenbaar te maken. Met het 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 13 juni 2022 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 begroting PG&Z 2023, geagendeerd op 15 juli 2022.  

 
Argumenten en afwegingen     

N.v.t.      

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

N.v.t.      
 
Financiële consequenties     

In de meerjarenbegroting 2023 van de gemeente Groningen is rekening gehouden met een structurele bezuiniging op de 

PG&Z van 300.000 euro. In de ontwerpbegroting 2023 van de PG&Z is hier geen rekening mee gehouden. Het niet 

realiseren van de bezuiniging zal leiden tot een structureel nadeel voor de gemeente Groningen. Dit is de aanleiding voor 

de gemeente Groningen om een zienswijze in te dienen. Voor de begroting 2023 is hier een knelpunt voor aangeleverd.  
 
Overige consequenties     

N.v.t.      
 
Vervolg     

N.v.t.      
 
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. 
 




