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1. Voorstel 

Beslispunten:  

1. Kennisnemen van de Jaarstukken 2018 Publieke Gezondheid & Zorg; 

2. Geen zienswijze over de ontwerp-begroting 2020 in te dienen. 

 

 

2. Inleiding 

De Jaarstukken Publieke Gezondheid en zorg bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en 

de (ontwerp-) begroting 2020.  

De financiële jaarstukken van Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (hierna 

PG&Z) zijn door het Dagelijks Bestuur (hierna DB) op 12 april besproken en vervolgens tijdig voor 

de wettelijke deadline van 15 april aan de deelnemende gemeenten verzonden. 

Het jaarverslag en jaarrekening 2018 worden door het AB vastgesteld op 26 april. Op het 

jaarverslag en de jaarrekening kan geen zienswijze worden ingediend, maar de raad kan deze 

stukken desgewenst betrekken bij de beraadslagingen over de gemeentelijke financiële kaders 

(overeenkomstig artikel 34 lid 3 Wgr). 

De planning is dat de begroting 2020 op 14 juni door het DB wordt besproken en op 5 juli door het 

Algemeen Bestuur (AB) wordt vastgesteld. Hierbij worden de zienswijzen van de raden van de 

deelnemende gemeenten betrokken. De formele deadline voor zienswijzen is 8 weken na 15 april.  
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Informatie en documentatie van PG&Z, waaronder de stukken van het AB, zijn ook openbaar en 

online te raadplegen via www.pgzgroningen.nl .  

Hierna wordt ingegaan op de bijlagen.  

A. Jaarverslag en jaarrekening 2018.  

Hieronder benoemen we kort enkele kernpunten uit het jaarverslag: 

 De kernactiviteiten van de GGD liggen voor een groot deel op het gebied van de 
jeugdgezondheidszorg en de overige basistaken die zijn uitgevoerd binnen de begroting; 

 In 2018 hebben we als gemeente voor het eerst met de GGD Groningen een 
dienstverleningsovereenkomst gesloten, om naast afstemming over het basistakenpakket te 
komen tot goede afspraken op lokaal niveau; 

 Vanaf 2018 zijn nieuwe en extra vaccinatieprogramma’s gestart voor jongeren tegen 
meningokokken; 

 Kernactiviteit van de GGD blijft om meer in te zetten op preventie, voorkomen van 
gezondheidsproblemen, demedicaliseren enz. 

 Samenwerking met ketenpartners in de verschillende gemeenten en het bieden van juiste 
hulp en goede doorverwijzing aan de inwoners is een speerpunt; 

 Uiteraard stond 2018 voor de organisatie GGD Groningen ook in het teken van de 
kaderstellende besluitvorming die over de verzelfstandiging per 1 januari 2020 heeft 
plaatsgevonden. Vervolgens zijn de werkzaamheden gestart in het kader van het 
implementatieplan van deze verzelfstandiging.  

 
Het financiële resultaat van de PG&Z-regeling is in 2018 verdeeld over de programma’s Gezondheid 
en RIGG. De resultaten zijn als volgt verdeeld over de programma’s: 
 
In de Zomerbrief en Winterbrief is een nadelig resultaat van € 0,9 mln. gemeld. De prognose was 
een nadeel voor het programma Gezondheid van € 0,9 mln. Het programma RIGG was 
geprognosticeerd op een saldo nihil. Het uiteindelijk resultaat bedraagt overeenkomstig de 
prognose ook € 0,9 mln. nadelig.  Het nadeel op het programma gezondheid is € 1 mln. en van het 
programma RIGG € 0,1 mln. voordelig.  
 
Deze Jaarrekening heeft voor het deel RIGG betrekking op de uitvoeringsorganisatie en niet op de 
uitgaven in de jeugdzorg. 
 
Van het nadeel van het programma gezondheid  van € 1 mln. is € 0,47 mln. uitgegeven in het kader 
van de bestemmingsreserves en wordt bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 onttrokken uit 
bestemmingsreserves. Er resteert dan een tekort van € 0,56 mln. Dat was niet gepland en zal uit de 
algemene reserve worden onttrokken.  
 

B. Ontwerp-begroting 2020 

Algemene toelichting 

De PG&Z-regeling in zijn huidige vorm is begin 2014 in werking getreden, na het verzelfstandigen 

van de Veiligheidsregio/Brandweer. Binnen deze regeling werken de Groningse gemeenten samen 

op het terrein van de Publieke Gezondheid & Zorg.  

De Groninger gemeenten hebben de taken op het gebied van publieke gezondheid gedelegeerd aan 

GGD Groningen. De GGD legt over de uitvoering van de taken verantwoording af aan het Algemeen 

Bestuur. In de gemeenschappelijke regeling zijn taken, bevoegdheden van respectievelijk AB en DB 

http://www.pgzgroningen.nl/
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beschreven. Het AB besluit over het beleid, de financiën en toetst de uitvoering. Het DB bereidt de 

vergaderingen van het AB voor. De directeur Publieke gezondheid (DPG) is benoemd door het AB en 

legt verantwoording af aan het DB.  

De Groninger gemeenten hebben de inkoop van de jeugdzorg niet gedelegeerd aan de GR, maar 

gemandateerd aan het DB en de uitvoering ervan belegd bij de uitvoeringsorganisatie RIGG. Dat 

betekent dat het DB en directeur RIGG vanaf 2015 de bevoegdheid hebben regionale jeugdzorg in 

te kopen; niet op eigen titel, maar namens de gemeenten. 

Deze ontwerp-begroting heeft betrekking op de begroting van de uitvoeringsorganisatie RIGG en 

niet op de uitgaven in de jeugdzorg.  

Vanaf 2020 is de GGD verzelfstandigd tot een openbaar lichaam en geen onderdeel meer van de 

gemeente Groningen. In deze ontwerp-begroting is hierop ingespeeld. Dit betekent ook dat niet op 

alle parameters vergelijkingen met eerdere jaren zijn opgenomen omdat er een andere situatie is 

ontstaan.  

De tekst van de gemeenschappelijke regeling PG&Z wordt in 2019 geactualiseerd en wordt 

binnenkort aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. 

 

Nadere toelichting ontwerp-begroting 2020 

De belangrijkste wijzigingen in de ontwerpbegroting zijn de volgende: 
1. De effecten van de verzelfstandiging van de GGD zijn in de begroting verwerkt. Aangezien 

de Gemeenschappelijke Regeling nu verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering zijn de 

paragrafen uitgebreider omschreven. Ook sluit de omzet nu aan bij de omzet van de 

uitvoeringsorganisatie. Er zijn daarom geen vergelijkende cijfers opgenomen; 

2. De deelprogramma’s van het programma gezondheid zijn gewijzigd en meer geformuleerd 

vanuit de doelstelling; 

3. De verdeelsleutel van de GGD voor solidaire kosten is gewijzigd naar één verdeelsleutel op 

basis van inwoneraantal op peildatum per 1 januari 2018. De nieuwe sleutel is duidelijker 

en eenvoudiger; 

4. Een aantal GGD-taken zijn uit de verdeelsleutel per inwoner gehaald en worden op basis 

van eenheid (Inspecties kinderopvang) of vaste bijdrage (OGGZ) in rekening gebracht; 

5. De verdeelsleutel van de RIGG voor de solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp voor 

2019 en 2020 is bepaald op basis van het relatieve aandeel in de integratie-uitkeringen 

Jeugdhulp op basis van het gemiddelde voor de periode 2015 t/m 2019. 

De opgestelde begroting 2020 sluit aan bij het gewijzigde concept van de Gemeenschappelijke 

Regeling, die volgens planning begin oktober 2019 bekend wordt gemaakt en in werking zal treden 

per 1 januari 2020. 
 
Koersdocument en Expeditie GGD Groningen  
In het koersdocument ‘Publieke gezondheid in de regio Groningen: ontwikkelperspectief 2017-2020’ 
zijn de belangrijkste ontwikkelingen geschetst die impact hebben op de GGD en de manier van 
werken. GGD Groningen transformeert naar een organisatie, die de werkrelatie met gemeenten en 
andere opdrachtgevers wil aanhalen, meer klantgericht gaat werken, een meer zichtbare 
netwerkpartner wordt en zijn werk effectief en efficiënt wil doen. 
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Met het koersdocument is ook de doorontwikkeling van de GGD in gang gezet. Deze 
doorontwikkeling - genaamd Expeditie GGD – krijgt vorm langs de sporen innovatie, externe 
oriëntatie, bedrijfsvoering en eigenaarschap/leiderschap.  
  
Verzelfstandiging 
Vanaf 1 januari 2020 gaat het personeel  over naar de GGD. Voor bepaalde overheadtaken blijft de 
GGD gebruik maken van het apparaat van de gemeente Groningen. Medio 2019 zal duidelijk welke 
taken dit exact zijn, hetgeen in een Service Level Agreement (SLA) zal worden vastgelegd tussen de 
gemeente Groningen en de PG&Z. 
 
Dienstverleningsovereenkomsten 
Om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van gemeenten over de publieke 
gezondheid wordt sinds 2018 jaarlijks met gemeenten dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. 
Het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeenten en GGD Groningen heeft als 
doel om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verstevigen. Hierdoor is de kwaliteit 
en kwantiteit van de dienstverlening continu onderwerp van gesprek. Dit geeft gemeenten de 
mogelijkheid om lokaal accenten aan te kunnen brengen.  
 
Deelprogramma’s  programma Gezondheid 
GGD Groningen zet in 2020 haar huidige dienstverlening voort. Naast deze dienstverlening zijn 
specifieke speerpunten/prioriteiten per deelprogramma benoemd. Enkele inhoudelijke thema’s die 
beschreven staan in de begroting 2020 zijn:  

 Inzet binnen de JGZ op de belangrijkste pijlers van de preventieagenda, zoals ouderschap, 
hechting en weerbaarheid; 

 Het meer gebruiken van digitale toepassingen, zoals social media, JGZ GroeiGids app, digitale 
consulten; 

 Investeren in de ketenaanpak op het gebied van geboortezorg; 

 Aanpak antibioticaresistentie; 

 Ondersteuning van gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet; 

 Toekomst forensische geneeskunde; 

 Versterken monitoring gegevens in relatie tot de DVO’s; 

 Gezondheidsbevordering met het programma Jong leren Eten; 

 Gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning; 

 Ondersteuning van een regionaal gezondheidsakkoord 2020-2030. 
 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg heeft de financiële jaarstukken 2019 

opgesteld en informeert hierover de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad kan op basis van artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) een 

zienswijze geven over de ontwerp-begroting 2020 van PG&Z. Voor het jaarverslag en de 

jaarrekening 2018 kent de WGR de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze niet.  

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. Dit 

alles in uw kaderstellende en controlerende rol. 

6. Historische context 

De Jaarstukken 2018 en de Ontwerp-begroting 2020 worden mede gekenmerkt door de 
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verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020. De kaderstelling en procedure voor deze 

verzelfstandiging zijn op 17 mei 2018 in uw raad besproken.  

 

7. Argumenten 

De financiële Jaarstukken 2018 en Ontwerp-begroting 2020 zijn binnen de reguliere termijn 

aangeleverd en de raad kan binnen de gestelde termijn van 8 weken in de wet over de stukken een 

zienswijze indienen.  

Het jaarverslag en jaarrekening 2018 worden  door het AB vastgesteld en hierop kan geen 

zienswijze worden ingediend. Het voorstel is kennis te nemen van deze stukken.  

Over de (ontwerp) begroting 2020 kan een zienswijze worden ingediend. Het voorstel is om 

hierover op basis van bovenstaande toelichting geen zienswijze in te dienen. Uiteraard kan de raad 

tot een andere afweging over het indienen van een zienswijze komen.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Per 1 januari 2020 wordt de GGD verzelfstandigd. Uw raad heeft voor uw vergadering van 17 mei 

2018 kennisgenomen van het verzelfstandigingsplan. Eén van de gevolgen hiervan is dat de 

Gemeenschappelijke Regeling moet worden aangepast. Hiervoor komt binnenkort een separaat 

voorstel naar de raad. In de planning was het niet mogelijk om dit onderwerp gelijktijdig met deze 

Jaarstukken te agenderen, omdat de stukken van de wijziging van de GR nog niet gereed zijn.  

9. Financiële paragraaf 

De jaarstukken leiden niet tot een wijziging van de gemeentelijke begroting.  

10. Communicatie 

Het Algemeen Bestuur van PG&Z zal worden geïnformeerd over het besluit van de raad. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De stukken zijn intern afgestemd ten aanzien van juridische, financiële en communicatie aspecten.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Brief van het Dagelijks Bestuur PG&Z aan de gemeenteraden d.d. 12 april 2019;  

2 Jaarverslag en Jaarrekening 2018 PG&Z, versie 10 april 2019;  
3 Ontwerpbegroting 2020 PG&Z. 


