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1. Voorstel 

• Kennis te nemen van de jaarstukken Publieke Gezondheid & Zorg en geen zienswijze over de 

ontwerpbegroting 2022 in te dienen. 

 

2. Inleiding 

De jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en 

de ontwerpbegroting 2022. Op 19 december 2020 heeft het algemeen bestuur PG&Z ingestemd met 

de uitgangspunten van de begroting PG&Z 2022. De financiële jaarstukken van Gemeenschappelijke 

Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (hierna GR PG&Z) zijn door het Dagelijks Bestuur (hierna DB) 

op 9 april vastgesteld en vervolgens binnen de wettelijke termijn aan de deelnemende gemeenten 

verzonden.  

 

De GR PG&Z in zijn huidige vorm is begin 2014 in werking getreden. Binnen deze regeling werken 

de Groninger gemeenten samen op het terrein van publieke gezondheid en zorg. De gemeenten 

hebben de taken op het gebied van publieke gezondheid gedelegeerd aan de GGD Groningen 

(hierna GGD). In opdracht van het bestuur van de GR PG&Z voert de GGD een grote variëteit aan 

werkzaamheden uit. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording daarover. In het 

jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting beschreven 

activiteiten. Daarnaast komen in het jaarverslag de inhoudelijke ontwikkelingen, het 

weerstandsvermogen, de risico’s en de reservepositie aan de orde. Op het jaarverslag en de 

jaarrekening kunnen geen zienswijzen worden ingediend, maar de raad kan deze stukken betrekken 

bij de beraadslagingen over de gemeentelijke financiële kaders. 

 

De jaarrekening en het jaarverslag bevatten ook de financiële en inhoudelijke verantwoording van 

de RIGG. De Groninger gemeenten hebben de inkoop van de jeugdzorg niet gedelegeerd aan de GR 

PG&Z, maar gemandateerd aan het DB en de uitvoering ervan belegd bij de uitvoeringsorganisatie 

RIGG. Dat betekent dat het DB en de directeur van de RIGG sinds 2015 de bevoegdheid hebben om 

regionale jeugdzorg in te kopen namens de gemeenten.  

 

De ontwerpbegroting 2022 van de GR PG&Z bestaat uit twee programma’s: Gezondheid en RIGG. 

Let wel: voor het programma RIGG heeft de ontwerpbegroting betrekking op de begroting van de 

uitvoeringsorganisatie RIGG en niet op de uitgaven in de jeugdzorg. Het Algemeen Bestuur (AB) van 

de PG&Z heeft geen formele bevoegdheid over het RIGG-onderdeel van de PG&Z begroting. Het 

mandaat voor de inkoop van jeugdzorg ligt alleen bij het DB van de GR PG&Z. Een eventuele 

zienswijze kan daarom alleen betrekking hebben op het programma Gezondheid (GGD). Het 

onderdeel RIGG wordt in dit voorstel daarom niet nader behandeld. 
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Informatie en documentatie van PG&Z, waaronder de stukken van het AB, zijn openbaar en online te 

raadplegen via www.pgzgroningen.nl. Hieronder volgt een toelichting op respectievelijk het 

jaarverslag en de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022. 

Jaarverslag en jaarrekening 2020 

Waar de GGD voorheen onderdeel was van de gemeente Groningen, staat de GGD sinds 1 januari 

2020 officieel op eigen benen. Inhoudelijk heeft de GGD haar bestaande dienstverlening in 2020 

voortgezet. Enkele kernpunten uit het jaarverslag zijn: 

• De GGD is in 2020 opgeschaald tot crisisorganisatie i.v.m. de coronapandemie. Dit heeft 

gemaakt dat aan het begin van de coronacrisis de reguliere hulpverlening is afgeschaald om 

zo de crisis te kunnen bestrijden. Vanaf juli zijn de reguliere processen zoveel mogelijk weer 

uitgevoerd, waarbij afspraken indien mogelijk telefonisch (o.a. gesprekken 

consultatiebureau) of online (o.a. consulten) waren. Dit heeft geleid tot verbetering van 

digitale dienstverlening. De vaccinatiegraad is nauwelijks gedaald en alle pasgeborenen zijn 

gezien en onderzocht. 

• Sinds december 2019 is de 22-wekenprik toegevoegd aan het Rijksvaccinatieplan. Hierin is in 

2020 uitvoering gegeven. De invoering van de vaccinatie tegen het rotavirus (planning 1 juni 

2020) is uitgesteld en wordt opnieuw bekeken door de Gezondheidsraad.  

• Vanuit de inzet op de eerste 1000 dagen, Kansrijke Start, heeft de JGZ de coördinatie van Nu 

Niet Zwanger overgenomen voor de Veenkoloniale gemeenten. Wegens Corona is er een 

daling te zien in het aantal aanmeldingen voor dit programma. 

• De GGD heeft in 2020 stappen gezet om inzichtelijk te maken wat nodig is om de monitoring 

te verbeteren en om de eigen organisatie en gemeenten van betere informatie en data te 

voorzien. Dit komt ook de advisering van gemeenten ten goede. Er is een set (prestatie) 

indicatoren ontwikkeld. Deze gegevens dragen eraan bij dat zowel de gemeenten als de 

GGD kunnen (bij)sturen. In 2021 is hiervoor een dashboard ontwikkeld en in 2022 wordt 

verder gewerkt aan optimalisatie van de monitoringsgegevens. 

• Er is een start gemaakt met het verbeteren van de digitale dienstverlening door middel van 

onder andere de GroeiGids app. De GGD is per 1 juli 2020 wettelijk verplicht tot het geven 

van inzicht in het Elektronisch Kind Dossier dat de digitale dienstverlening ook ten goede 

komt. 

Financieel is voor het programma Gezondheid het gerealiseerde resultaat € 356.000. 

Er is sprake van een negatief saldo van baten en lasten van € 13.000 op het gebied van overhead. 

Er zijn incidentele voordelen behaald in 2020 door lagere overheadkosten als gevolg van uitstel van 

verbeteringsprojecten en het later invullen van vacatures op het gebied van bedrijfsvoering. 

Daarnaast is er in 2020 een voorziening langdurig zieken gevormd, wat heeft geleid tot een extra last 

van € 283.000 in 2020. 

 

Het negatieve saldo van baten en lasten bij het deelprogramma Adviseren over gezonde wijken, 

dorpen en steden ad € 350.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door € 384.000 uitgaven voor het 

project Aardbevingen waar een bestemmingsreserve voor is gevormd. Daarnaast is sprake van 

uitgaven voor het project gezondheidsmonitor waar ook € 95.000 vanuit de bestemmingsreserve 

http://www.pgzgroningen.nl/
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wordt gefinancierd. 

 

Het financiële resultaat op bedrijfsvoering RIGG 2020 is € 27.000 lager dan het begrote resultaat van 

€ 0. De hogere lasten (€ 110.000) zijn voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting geen 

rekening was gehouden met de bijdrage aan het project spoed voor jeugd van € 300.000. 

Daarentegen vielen andere kosten € 190.000 lager uit dan begroot. Van deze € 190.000 werd circa € 

159.000 veroorzaakt door lagere personele kosten. De hogere baten van € 83.000 zijn veroorzaakt 

doordat in de begroting geen rekening was gehouden met de separate doorbelasting IT-kosten aan 

gemeenten. Per saldo bedraagt het negatieve resultaat voor de PG&Z-regeling als geheel € 362.000 

 

Ontwerpbegroting 2022 

In de ontwerpbegroting van 2022 zijn buiten de indexatie geen wijzigingen aangebracht ten 

opzichte van de geactualiseerde begroting 2021. Er zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. 

Wel zijn de volgende processen gestart die tot een wijziging kunnen leiden in de begroting van 

2022 voor het programma Gezondheid: 
 

• Kerntakendiscussie GGD en themadag toekomst GGD Groningen; 

• Afname en opzeggen van niet-wettelijke taken. 

 

Hieronder gaan we kort in op ieder van deze processen. 

 

Kerntakendiscussie en Themadag 

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. Dit 

is overgenomen door de raad en terug te zien in de begroting. In dat kader werd besloten tot een 

kerntakendiscussie, die in september 2020 werd afgerond. Uitkomst was dat er geen taken van de 

GGD konden worden geïdentificeerd die afgestoten kunnen worden. Tegen de achtergrond van die 

conclusie heeft het AB PG&Z in zijn vergadering van 19 december 2020 besloten tot een verlaging 

van de incidentele bezuiniging van 5% naar 2% op de inwonerbijdrage GGD voor 2021. Dit 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 middels een themadag in het voorjaar van 2021 (inmiddels gepland op 2 juli a.s.). 

Mochten financiële effecten voor 2022 aan de orde zijn, dan zullen deze via een 

begrotingswijziging later alsnog in de begroting van 2022 worden  verwerkt. 

 
Afname en opzeggen van niet-wettelijke taken 

2 gemeenten hebben vóór 31 december 2020 aangegeven welke niet-wettelijke GGD-taken per 1 

januari 2022 worden opgezegd of verminderd. Het gaat om een totaalbedrag van € 98.527. 

Momenteel vindt afstemming met de gemeenten plaats over de aangekondigde opzeggingen en 

de consequenties ten aanzien van frictiekosten of mogelijk andere inzet door de GGD. Als deze 

gesprekken zijn afgerond zullen de uitkomsten in het bestuur worden gedeeld, voorzien van een 

begrotingswijziging. De uitkomsten worden derhalve op een later moment verwerkt in de 

begroting 2022. 
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Inhoudelijke speerpunten ontwerpbegroting 
In de ontwerpbegroting 2022 staan de volgende inhoudelijke speerpunten van de GGD beschreven: 

• JGZ Preventieagenda; inzet van de JGZ op de pijlers ouderschap, hechting, 

weerbaarheid en gezondheid 

• Digitale toepassingen, zoals de JGZ GroeiGids app 

• Beschermen en bestrijden van uitbraken van infectieziekten 

• Toekomst forensische geneeskunde 

• Omgevingswet 

• Versterken monitoringsgegevens GGD-dienstverlening 

• Aardbevingen en gezondheid 

• Ondersteuning van het regionaal gezondheidsakkoord 2020-2030 

• Publicatie van de resultaten van de gezondheidsmonitor Jeugd, uitgevoerd in najaar 2021 

• Uitvoering gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (16-24 jaar) en gezondheidsmonitor 

Volwassenen & ouderen 

• Integrale aanpak van interventies en programma’s, zoals Kansrijke start (Eerste 1000 

dagen), Groningen Rookvrij, Jong Leren Eten, Gezonde School, Groninger JOGG, 

Ik pas, Nix-18. 
 

3. Publiekssamenvatting 

De Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) heeft het jaarverslag en 

de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 opgesteld. De ontwerpbegroting 2022 van de GR 

PG&Z heeft voor nu geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. In de ontwerpbegroting 2022 

van de GR PG&Z is een bezuiniging van 2% op de inwonersbijdrage opgenomen. In de 

meerjarenraming van de gemeente Midden-Groningen is een bezuiniging van 5% opgenomen. Door 

het vaststellen van de ontwerpbegroting 2022 van DB PG&Z wordt deze bezuiniging binnen de 

gemeentelijke begroting nog niet gerealiseerd. Naar verwachting zal bij het verdere verloop van de 

kerntakendiscussie met de GGD de overige 3% bezuiniging worden gerealiseerd en verwerkt worden 

in de begroting 2022 DB PG&Z. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad kan op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een 

zienswijze indienen over de ontwerpbegroting 2022 van de GR PG&Z. Dit is niet mogelijk voor het 

jaarverslag en de jaarrekening van 2020.  

Het AB van de PG&Z heeft geen formele bevoegdheid over het RIGG-onderdeel van de 

ontwerpbegroting GR PG&Z. Het mandaat voor de inkoop van jeugdzorg ligt alleen bij het DB van 

de GR PG&Z. Een eventuele zienswijze kan daarom alleen betrekking hebben op het programma 

Gezondheid (GGD) in de begroting. 

5. Beoogd effect 

U bent als gemeenteraad goed 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. Door geen zienswijze in te dienen 



   

 Pagina: 5 van 6 

 Datum: 19 april 2020 

 Zaak: 2020-013100 

 

 

 

stemt u in met de ontwerpbegroting voor 2022.  

 

6. Historische context 

Niet van toepassing. 

7. Argumenten 

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen om de hierna genoemde redenen. 

In de ontwerpbegroting voor 2022 zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan en de 

ontwerpbegroting wijkt op de indexatie na nauwelijks af van de geactualiseerde begroting van 

2020. De ontwerpbegroting 2022 van de GR PG&Z met betrekking tot het programma Gezondheid 

heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. 

 

De financiële effecten van de incidentele bezuiniging van 2% op de inwonerbijdrage GGD zijn later 

dit jaar via een begrotingswijziging alsnog in de begroting van 2022 te verwerken. 

 

We hebben geconstateerd dat de GGD druk bezig is met het verbeteren en versterken van haar 

dienstverlening en dit heeft in 2020 diverse positieve resultaten opgeleverd. Het ligt dan ook voor 

de hand dat deze inzet in dezelfde lijn wordt voorgezet. Dit is meegenomen in de 

ontwerpbegroting 2022. 

 
8. Kanttekeningen en risico’s 

Het algemeen bestuur van de PG&Z heeft geen formele bevoegdheid over het RIGG onderdeel van 

de begroting PG&Z. Het mandaat voor de inkoop van jeugdzorg ligt alleen bij het dagelijks bestuur 

van de GR PG&Z. Een eventuele zienswijze op het RIGG-onderdeel van de ontwerpbegroting is 

daarom niet passend. 

9. Financiële paragraaf 

De jaarrekening 2022 van de GR PG&Z heeft geen financiële consequenties voor de gemeentelijke 

jaarrekening 2020. De gemeentelijke bijdrage zijn verwerkt conform de cijfers van de GR. De 

negatieve resultaten van in totaal € 362.000 is door de GR opgevangen door in totaal € 991.000 uit 

diverse reserves te onttrekken. 

De ontwerpbegroting 2022 van de GR PG&Z heeft voor nu geen gevolgen voor de gemeentelijke 

begroting. Door geen zienswijze in te dienen stemt u in met de ontwerpbegroting voor 2022. In de 

ontwerpbegroting 2022 van de GR PG&Z is vanuit het bestuur een bezuiniging van 2% op de 

inwonersbijdrage opgenomen. In de meerjarenraming van de gemeente Midden-Groningen is eerder 

een bezuiniging van 5% opgenomen. Dit verschil is te verklaren d.m.v. de kerntakendiscussie. 

Financieel leidt de 2% bezuiniging in 2022 tot een bezuiniging van afgerond € 35.000 in plaats van 

de eerder verwachtte 5% waarbij de bezuiniging op ongeveer € 80.000 zou uitkomen. 

 

Door het vaststellen van de ontwerpbegroting 2022 van DB PG&Z wordt nu nog niet de bezuiniging 

binnen de gemeentelijke begroting gerealiseerd. Bij de kerntakendiscussie zal worden getracht om 

de overige 3% bezuiniging te realiseren en dit zal dan worden verwerkt in de begroting 2022 DB 

PG&Z. 
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10. Communicatie 

Het AB van de GR PG&Z zal schriftelijk worden geïnformeerd over uw besluit om geen zienswijze in 

te dienen. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 
De ontwerpbegroting 2022 zal op 18 juni 2021 door het DB worden besproken en staat geagendeerd 

ter vaststelling voor de vergadering van het AB 9 juli 2021 Het AB betrekt de zienswijzen van de 

raden van de deelnemende gemeenten bij haar besluit. Voor het indienen van zienswijzen geldt 

een wettelijke termijn van 8 weken. De formele deadline is 7 juni a.s. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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3 Ontwerpbegroting PG&Z 2022 

4 Begrotingswijziging 2021 vastgesteld DB 09-04-2021 


