Aan de raden van de gemeenten die deelnemen aan
de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Datum
Onderwerp
Bijlage
Archiefnummer
Inlichtingen

: 19 juli 2018
: Ontwerpwijziging van de begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & Zorg
:1
: 7048065
: Fenna Moene, ambtelijk secretaris, tel. 06-52 50 69 39
of (plaatsvervangend) Janet Boerma, tel. 06-52 59 60 50
pgz@groningen.nl

Geachte heer, mevrouw,
Op 6 juli jl. heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
(GR PG&Z) besloten opnieuw een ontwerpwijziging in de begroting 2018 aan de raden van de deelnemende
gemeenten voor te leggen. Ook deze wijziging heeft betrekking op het programma RIGG (Regionale
Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Concreet gaat het om de implementatie van de aanbevelingen van
de Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp in de tweede helft van dit jaar. Daarmee is het een vervolg op de
eerdere bijstelling, die ging over de implementatie tot 1 juli jl. Deze laatste aanpassing is op 6 juli jl. door het
Algemeen Bestuur van PG&Z vastgesteld. Een toelichting op de nieuwe ontwerpwijziging vindt u in de bijlage.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr, artikel 35) stellen wij u graag in de gelegenheid
hierop uw zienswijze kenbaar te maken. Daarvoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. In verband met
de zomervakantie verlengen we deze termijn. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk maandag 1 oktober a.s.,
via het mailadres pgz@groningen.nl. Dit met het oog op een tijdige voorbereiding van de DB-vergadering op
19 oktober a.s.
In dit verband willen wij u alvast laten weten dat u komend najaar ook een ontwerpwijziging van de
begroting 2019 wat betreft hetzelfde programma tegemoet kunt zien. Deze zal gebaseerd zijn op het
Bedrijfsplan 2018-2020 van de RIGG, dat op 28 september a.s. op de agenda staat van het Dagelijks Bestuur.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks bestuur,
de voorzitter,

Mattias Gijsbertsen

