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Raadsvoorstel Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling PG&Z

1. Voorstel
1.Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid en Zorg (GR PG&Z);
2. Geen zienswijze in te dienen.
2. Inleiding
Recent is u een raadsvoorstel voorgelegd inzake een bijstelling begroting 2017 en actualisatie
begroting 2018 van de GR PG&Z. Dit voorstel was geagendeerd voor de raadsvergadering van 5
april, maar is inmiddels van de agenda gehaald. Dit is een aangepast raadsvoorstel.
Na het aanleveren van de stukken aan de gemeenteraden is binnen de GR PG&Z discussie ontstaan
of de werkwijze inzake de begrotingswijziging 2017 juist was. Dit blijkt niet het geval te zijn.
Geconstateerd moet worden dat bijstelling van de begroting van een jaar dat al is verstreken, niet
meer geëffectueerd kan worden. Als gevolg daarvan is het indienen van zienswijzen op de
voorgestelde bijstelling van de begroting 2017 van PG&Z formeel niet meer aan de orde, evenmin
als definitieve besluitvorming over dit voorstel door het Algemeen Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten de ontwerp-begrotingswijziging voor 2017 in te trekken en
deze als afwijking te benoemen en te verklaren in de Jaarrekening 2017. De Jaarrekening 2017 zal
binnenkort aan u worden voorgelegd.
Als gevolg hiervan waren de beslispunten in het raadsvoorstel op de agenda van 5 april niet meer
correct.
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Eventuele inhoudelijke reacties van gemeenteraden die alsnog binnen komen worden uiteraard wel
bij de afronding van de Jaarrekening 2017 betrokken.
De GR PG&Z heeft de begroting 2018 geactualiseerd, zowel voor de Publieke gezondheid als voor
het onderdeel Regionale Inkooporganisatie Groninger gemeenten (RIGG; inkoop jeugdzorg). Het
onderdeel RIGG wordt in dit voorstel niet nader behandeld, maar wij hebben wel een belangrijke
kanttekening hierover geplaatst onder punt 8. Kanttekeningen en risico’s.
Inhoudelijke toelichting actualisatie begroting 2018 onderdeel Publieke Gezondheid
De actualisatie van de begroting 2018 vind plaats vanwege de volgende aspecten:
-

De GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) :
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR ligt bij de Veiligheidsregio
Groningen (VRG). De administratievoering van de GHOR kan buiten de PG&Z om
plaatsvinden en bij de VRG worden belegd. Dit is nu in de begroting geeffectueerd per 2018

-

Casusregie :
De GGD ontving van de gemeenten € 3.795.000 via de RIGG voor de uitvoering van de
casusregie (toegang) van het voormalig Bureau Jeugdzorg (BJZ). De gemeente Groningen
(GGD) heeft tijdelijk het werkgeverschap gefaciliteerd van het voormalig BJZ-personeel
naar de gemeenten. Per 2018 wordt deze taak van de GGD naar de gemeenten
overgeheveld. Dit betekent dat per 1 januari 2018 het bedrag van € 3.795.000 niet meer in
de begroting van de PG&Z is opgenomen.

-

Jong Leren Eten :
Het landelijke programma ‘Jong Leren Eten 2017-2020’ wil bereiken dat zoveel mogelijk
kinderen en jongeren meer ‘structureel’ in aanraking komen met informatie en activiteiten
over voedsel/voeding, met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde en duurzame
keuzes te maken. De doelgroep zijn de kinderen en jongeren in het onderwijs (4 t/m 18
jaar) en kinderopvang (0-12 jaar). Het Programma Jong Leren Eten wordt in opdracht van
EZ en VWS uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en maakt
deel uit van Duurzaam Door 2017-2020. Over de periode 2018-2020 ontvangt de PG&Z via
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een decentralisatie-uitkering een bedrag van € 150.000 per jaar beschikbaar ter dekking
van loonkosten en werkbudget
Wij stellen voor om geen zienswijze in te dienen over de actualisatie begroting 2018.
3. Publiekssamenvatting
De gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid en zorg (GR PG&Z) heeft de begroting 2018
geactualiseerd. De actualisatie heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR
PG&Z.
4. Bevoegdheid van de raad
U bent als gemeenteraad bevoegd om een zienswijze in te dienen op de begroting van de GR PG&Z.
Een bijstelling, actualisatie dan wel wijziging van de begroting van deze gemeenschappelijke
regeling kan namelijk leiden tot een wijziging in de gemeentelijke bijdrage aan de GR PG&Z.
5. Beoogd effect
U bent als gemeenteraad geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GR PG&Z en
kunt op basis van deze informatie de juiste afwegingen maken voor de gemeentebegroting. Uw
afwegingen kunt u via zienswijze kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de GR PG&Z.
Hiermee voldoet u aan uw kaderstellende en controlerende taak.
6. Historische context
Niet van toepassing.
7. Argumenten
De redenen voor bijstelling van de actualisatie van de begroting 2018 zijn door de GR PG&Z
duidelijk weergegeven. De actualisatie heeft geen gevolgen voor de huidige gemeentelijke bijdrage
aan de GR PG&Z. Daarom adviseren wij u om geen zienswijze in te dienen.
8. Kanttekeningen en risico’s
Wij plaatsen een kanttekening bij het onderdeel RIGG in de begroting. Het Algemeen Bestuur van
de PG&Z heeft geen formele bevoegdheid over dit onderdeel van de begroting PG&Z. Een
eventuele zienswijze op de actualisatie voor het onderdeel van de RIGG is daarom niet passend in
dit kader.
De financiële ontwikkelingen binnen de RIGG zijn echter van groot belang voor onze gemeente. Wij
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hebben u in januari jongstleden geïnformeerd over de huidige situatie van de RIGG met de brief
“Sturing tekorten jeugdhulp” (zaaknummer 2018-002131) en de opdracht voor de Taskforce.
Inmiddels zijn er nadere onderzoeksresultaten van de Taskforce en is er inzicht in de te nemen
maatregelen van de RIGG en in Midden-Groningen verband. Hiervoor verwijzen wij u naar onze
brief aan uw raad van 27 maart 2018 (zaaknummer : 2018-007709).
9. Financiële paragraaf
De actualisatie begroting GR PG&Z 2018 heeft geen gevolgen voor de begroting 2018 van de
gemeente Midden-Groningen.
10. Communicatie
Uw besluit om geen zienswijze in te dienen zal door ons schriftelijk meegegeven worden aan het
Algemeen Bestuur van de GR PG&Z.
11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

Rein Munniksma

Henk Mulder

Bijlage:
1 Toelichting op de Actualisatie begroting 2018 GR PG&Z (Algemeen Bestuur 15 december 2017).

