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1. Voorstel 

• 1.Kennisnemen van het rapport Positionering GGD Groningen van 10 januari 2018 en de 

oplegnotitie voor het AB PG&Z van 16 februari 2018; 

• 2. Kennisnemen van het voorgenomen besluit van het AB van de Gemeenschappelijke Regeling 

Publieke Gezondheid & Zorg om in principe te kiezen voor een zelfstandige GGD Groningen met 

een S.L.A. voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de 

gemeente Groningen; 

• 3. Geen nadere overwegingen meegeven aan het AB lid van de gemeente Midden-Groningen 

voor de definitieve besluitvorming in het AB. 

 

 

2. Inleiding 

In december 2016 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke 

Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) het koersdocument ‘Publieke Gezondheid in de regio Groningen; 

ontwikkelperspectief 2017-2020’ vastgesteld.  

In dit document wordt gesteld dat uit oogpunt van governance een meer zelfstandige positionering 

van GGD Groningen (thans nog onderdeel van de gemeente Groningen) aanbeveling verdient. In 

opdracht van het AB PG&Z heeft bureau Lysias de afgelopen maanden een aantal opties op dit 

gebied in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. 

Het rapport van Lysias en de oplegnotitie voor het AB van 16 februari 2018 zijn als bijlage bij dit 

voorstel gevoegd. Een uitgebreide toelichting op de onderzochte varianten is hierin opgenomen. 
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Het AB PG&Z heeft op 16 februari 2018 een voorgenomen besluit genomen over de positionering 

van de GGD, namelijk om in principe te kiezen voor de optie ‘Zelfstandig met een Service Level 

Agreement  (SLA) voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de 

gemeente Groningen’.  

 

De belangrijkste argumenten voor deze keuze zijn: 

- De organisatie wordt zelfstandig, dus geen onderdeel meer van de gemeente Groningen; 

- Er is helderheid in de bestuurlijke aansturing via de Gemeenschappelijke regeling;  

- Van de verzelfstandigingsvarianten heeft deze variant financieel de minste impact;  

- Biedt ruimte voor geleidelijke overgang in de bedrijfsvoering en maatwerk in de afname 

van de dienstverlening van de gemeente Groningen.  

 

De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen per 1 januari 2018 biedt 

gelegenheid voor de nu gekozen optie. De raden van de 3 voormalige gemeenten hebben in het 

najaar van 2017 ingestemd met de actuele tekst van de GR zoals deze geldt per 1 januari 2018. 

 

Het AB is voornemens op 6 juli 2018 een definitief besluit te nemen om de oorspronkelijke 

planning,  namelijk om de positionering van de GGD met ingang van 2020 te implementeren, te 

handhaven. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De GGD Groningen valt nu nog onder de gemeente Groningen. In de afgelopen jaren is op basis van 

het koersdocument een proces gestart om tot een meer zelfstandige GGD Groningen te komen. Het 

informeren en betrekken van de gemeenteraden door de leden van het AB PG&Z is onderdeel van 

dit proces en nu aan de orde. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Over de rolverdeling bij dit besluitvormingsproces volgt hieronder een korte toelichting. 

 

Formeel heeft het openbaar lichaam, vertegenwoordigd door het bestuur, alle bevoegdheden tot 

regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam 

opgedragen taken (artikel 5 GR PG&Z). De bepalingen van artikel 8 eerste en tweede lid GR PG&Z 

maken dat het AB zelf bepaalt of ze taken zelf uitvoert, uitbesteedt of opdraagt aan een van de 

deelnemende gemeenten.  
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De colleges en raden hebben daarmee geen formele beslissingsbevoegdheid als het gaat om de 

positionering van de GGD. Deze bevoegdheid ligt bij het AB. Wel moeten AB-leden zich op verzoek 

van college/ raad kunnen verantwoorden en moet het DB jaarlijks vóór 15 april de algemene 

financiële en beleidsmatige kaders’ aan de raden zenden. Gelet op die verplichtingen, die dus 

liggen op het niveau van controleren en de algemene kaders, ligt het voor de hand de raden wel te 

betrekken bij deze besluitvorming.  

 

Volgens de oplegger AB van 16 februari 2018 stuurt PG&Z het onderzoeksrapport en het principe-

besluit aan de colleges van B&W van de aangesloten Groninger gemeenten. Daarin staat ook dat 

eventuele standpunten daarover van colleges en eventuele uitkomsten van besprekingen daarover 

in raden worden meegenomen in het DB van 8 juni 2018, waarin het positioneringsonderzoek 

opnieuw aan de orde komt. De raad kan dus een eventuele opvatting meegeven aan de AB-

vertegenwoordiger van Midden-Groningen, het college, het DB dan wel het AB. De uiteindelijke 

beslissingsbevoegdheid ligt echter bij het AB PG&Z.  

 

 

5. Beoogd effect 

Informeren en betrekken van de gemeenteraad bij de besluitvorming van het AB PG&Z over de 

voorgenomen en definitieve besluitvorming over de Positionering van de GGD Groningen. 

6. Historische context 

Een kort overzicht van de tijdlijn tot nu en voor de toekomst:  

- December 2016: vaststelling Koersdocument Publieke Gezondheid; 

- Januari 2018: definitief rapport Lysias over de Positionering van de GGD Groningen; 

- Februari 2018: voorgenomen besluit van het AB PG&Z voor een zelfstandige GGD Groningen 

met een S.L.A. voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de 

gemeente Groningen; 

- April / mei 2018 : informeren en betrekken colleges en raden door de AB leden; 

- Juli 2018: definitieve besluitvorming in het AB PG&Z over de Positionering GGD Groningen; 

- Januari 2020: beoogde implementatie van de zelfstandige GGD Groningen. 
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7. Argumenten 

Naar aanleiding van de voorgenomen besluitvorming over de Positionering van de GGD Groningen 

door het AB PG&Z is het gewenst om de raad voor de voorgenomen definitieve besluitvorming in 

het AB in juli kennis te laten nemen van de bestaande informatie en documenten.  

Daarbij is tevens tijdig de gelegenheid aan om het AB lid van de gemeente Midden-Groningen 

(wethouder Verschuren) een opvatting of nadere overwegingen mee te geven.  

Met beslispunten 1 en 2 in het voorstel wordt hieraan voldaan.  

Het voorstel aan de raad is om basis van de bestaande informatie over inhoud en proces rond de 

positionering van de GGD Groningen geen nadere of aanvullende overwegingen mee te geven aan 

het AB lid van de gemeente Midden-Groningen. Dit leidt tot beslispunt 3. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

In het DB en AB PG&Z zijn enkele risico’s en kanttekeningen op het juridisch, financieel en 

organisatorisch gebied aan de orde gekomen bij de voorgenomen optie (zie ook de bijgevoegde 

oplegnotitie aan het AB PG&Z). 

In meerdere gemeenten komen in het voorjaar nieuwe colleges van B&W en nieuwe 

gemeenteraden. Dit kan nog van invloed zijn op het proces, maar getracht is hier in de tijdlijn 

zoveel mogelijk aan tegemoet te komen.  

Voor de gemeente Midden-Groningen zijn verder geen risico’s of kanttekeningen benoemd die de 

raad in de besluitvorming zou kunnen meenemen. 

9. Financiële paragraaf 

Er zijn geen consequenties voor de begroting 2018 van de gemeente Midden-Groningen. Mede op 

basis van de financiële analyse is de voorkeursvariant gekozen. De incidentele investering die dit 

vergt is relatief beperkt op grond van het rapport van Lysias. Afhankelijk van het scenario is 

berekend dat het traject tot verzelfstandiging circa € 0,6 mln. kost. Op basis van de (concept) 

jaarrekening (versie Dagelijks Bestuur maart 2018) wordt verwacht dat vanuit het resultaat 2017 

hier een reservering voor plaats kan vinden. 
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10. Communicatie 

Gelet op de aard van het onderwerp en het besluit is geen externe communicatie van toepassing 

vanuit de gemeente. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het is aan alle afzonderlijke deelnemers en leden van het Algemeen Bestuur om de colleges en 

raden hoe zij hun raden betrekken bij de besluitvorming over de positie van de GGD. Het 

vervolgtraject en besluitvorming binnen de GR vindt plaats in het Dagelijks Bestuur en Algemeen 

Bestuur in juni en juli. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlagen: 

1 Rapport Lysias d.d. 10 januari 2018; 

2 Oplegger Algemeen Bestuur PG&Z d.d. 16 februari 2018 

3 Concept raadsbesluit gemeente Midden-Groningen d.d. 17 mei 2018 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


