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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u de volgende financiële stukken aan die betrekking hebben op de gemeenschappelijke
regeling Publieke Gezondheid & Zorg (gr PG&Z):
- de ontwerpbegroting 2023 (bijlage 1);
- het concept-jaarverslag annex concept-jaarrekening 2021 (bijlage 2)
Het dagelijks bestuur PG&Z heeft op 8 april 2022 ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 en legt deze voor
aan de raden met de gelegenheid om een zienswijze te geven.
Ontwerpbegroting 2023
In de ontwerpbegroting van 2023 zijn buiten de indexatie en verwerking van opgezegde taken geen
wijzigingen aangebracht ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. Er zijn geen nieuwe
beleidsvoorstellen opgenomen.
Te verwachten valt dat medio 2022 de financiële uitwerking van het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet
helder is met betrekking tot de versterking van de publieke gezondheid. In het derde kwartaal 2022 kan dan
een integrale discussie worden gevoerd over inhoudelijk beleid van en financiële middelen voor de GGD,
rekening houdend met de eerder ontvangen zienswijzen van gemeenten. Als gevolg van opgezegde taken in de
afgelopen jaren is de financiële druk op de exploitatie van de GGD verder toegenomen, waardoor op voorhand
geen bezuiniging is doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2023. Mochten financiële effecten voor 2023 aan de
orde zijn, dan zullen deze via een begrotingswijziging later alsnog in de begroting van 2023 worden verwerkt.
In 2023 ligt de focus van de RIGG vooral op het uitvoering geven aan het veranderplan 2022-2024. Dit plan is
als uitloper van de uitvoeringsagenda in 2022 opgesteld na afstemming met de Groninger gemeenten. Naast
de reguliere, bestaande taken zijn hier een aantal strategische dossiers en ontwikkelopgaven aan toegevoegd.
Een deel van de uitwerking van deze ontwikkelopgaven is al in 2022 gestart en loopt ook daarna door. Dit
vraagt extra inzet en capaciteit van de RIGG, hetgeen leidt tot een negatief begroot resultaat voor 2023 en
2024 van respectievelijk € 150.000 en € 154.000. Dit negatieve resultaat zal worden gedekt uit bestaande
middelen (opgebouwde reserves).
Het dagelijks bestuur PG&Z heeft op 8 april 2022 ingestemd met de ontwerpbegroting 2023. Op 29 april a.s.
wordt de ontwerpbegroting 2023 in het algemeen bestuur PG&Z ter kennisname geagendeerd, zodat alle
vertegenwoordigers in dit bestuur op de hoogte zijn van de ontwerpstukken die het dagelijks bestuur hiermee
aan u voorlegt.

Concept-jaarverslag annex concept-jaarrekening 2021
In opdracht van het bestuur van de PG&Z voert de GGD een grote variëteit aan werkzaamheden uit. De
jaarrekening bevat de financiële verantwoording daarover. Daarnaast bevat de jaarrekening ook de financiële
verantwoording van de RIGG (c.q. de bedrijfsvoering). De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en
geeft inzicht in het resultaat en de besteding van de middelen.
In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting opgenomen
activiteiten. Daarnaast komen in het jaarverslag de inhoudelijke ontwikkelingen, het weerstandsvermogen, de
risico’s en de reservepositie aan de orde.
Het algemeen bestuur zal 29 april a.s. het jaarverslag annex jaarrekening 2021 PG&Z vaststellen. Dit document
is eveneens bijgevoegd (bijlage 2). Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Uiteraard kunt u deze
informatie betrekken bij uw beraadslagingen. Op het exemplaar dat u hierbij aantreft heeft de accountant op
5 april een goedkeurende controleverklaring afgegeven.
Vervolg
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr, artikel 35) en op grond van de
Gemeenschappelijke regeling PG&Z (GR PG&Z art. 24 en 25) stellen wij u graag in de gelegenheid om de
ontwerpbegroting 2023 uw zienswijze kenbaar te maken. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht
weken. Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk maandag 13 juni a.s. via het mailadres pgz@groningen.nl.
Dit met het oog op een tijdige voorbereiding van de DB-vergadering op 24 juni 2022.
Conform de Wgr zal het algemeen bestuur de ontvangen zienswijzen betrekken bij de vaststelling van de
begroting 2023 PG&Z.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,
de voorzitter,

Isabelle Diks

