
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum: mei 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2022 (wensen en bedenkingen)

Raadsvoorstel - Financiële jaarstukken PG&Z 2022 ( wensen en bedenkingen)

Bijlage - Ontwerpbegroting PGZ 2023

Bijlage - Jaarrekening PGZ 2021

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marianne Reurik (Young Professional) / 06 2545 2030 / marianne.reurik@groningen.nl

Nienke Bos (bestuursadviseur / 06 5546 5572 / nienke.boes@groningen.nl

Korte samenvatting:
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 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.

Het college vraagt u te besluiten:

- Conform de ‘conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke 

regeling Publieke Gezondheid & Zorg’ de zienswijze vast te stellen;

- het college te verzoeken het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke 

Gezondheid en Zorg daarvan in kennis te stellen.

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 

kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 

aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
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 2023.
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Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/26-mei/

15:30/Financiele-jaarstukken-Publieke-Gezondheid-en-Zorg-PG-Z-2021-raadsvoorstel-18-5-2021
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