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Onderwerp: 

 

Raadsvoorstel Jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg: jaarrekening en -verslag 2019 en ontwerpbegroting 

2021  

 

 

1. Voorstel 

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

ontwerpbegroting 2021 in te dienen. 

 

2. Inleiding 

De jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en 

de ontwerpbegroting 2021. De financiële jaarstukken van Gemeenschappelijke Regeling Publieke 

Gezondheid en Zorg (hierna GR PG&Z) zijn door het Dagelijks Bestuur (hierna DB) op 3 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 2021 van de GR PG&Z bestaat uit twee programma’s: Gezondheid en RIGG. 
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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 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. 

 

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 2019 en de ontwerpbegroting 2021.  

1. Jaarverslag en jaarrekening 2019 

Het jaar 2019 stond in het teken van de verzelfstandiging van de GGD. 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 2019 voortgezet. Enkele 

kernpunten uit het jaarverslag zijn: 

 De verzelfstandiging van de GGD was een intensief traject. Desondanks heeft de uitvoering 

en dienstverlening hier vrijwel niet onder geleden.  

 De GGD heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de eerste 1000 

dagen aanpak. Binnen de GGD is er meer aandacht voor het belang van een goede start 

voor een kind. De GGD speelt dan een belangrijke rol in de (doorontwikkeling van) lokale 

coalities. Afgelopen jaar is er ingezet op het verbeteren van de samenwerking tussen 

ketenpartners, het eerder bereiken van kwetsbare gezinnen en het bieden van de juiste 

hulp en ondersteuning. 

 Er is sprake van een positieve ontwikkeling op het gebied van flexibilisering en 

digitalisering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Door het gebruik van social media, de 

GroeiGidsApp en de Ouderchat is de interactie met ouderen en kinderen efficiënter en 

effectiever geworden. Hierdoor is er meer ruimte en aandacht voor de meest kwetsbare 

ouders en kinderen zonder dat dit ten koste gaat van andere gezinnen.  

 De monitoring was in 2019 nog niet op het gewenste niveau. Wel heeft de GGD 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. Voor 2020 en 2021 heeft de GGD een 

bestemmingsreserve ingesteld om de managementinformatie te verbeteren. 

 De vaccinaties zijn in 2019 goed uitgevoerd en uitgebreid. Naast de reguliere vaccinaties is 

er ook gevaccineerd tegen de Meningokokkenziekte. 

 In navolging van het Nationaal Preventieakkoord heeft de GGD een regierol genomen om 

met alle Groninger gemeenten afspraken te maken over een gezamenlijk aanpak en inzet 

op het gebied van gezondheid middels een Regionaal Gezondheidsakkoord. Om tot een 

breed gedragen akkoord te komen wordt tevens verbinding en samenwerking gezocht met 

belangrijke maatschappelijke partijen op het gebied van gezondheid, zoals het UMCG, 

zorgverzekeraar Menzis, het Healthy Aging Network Noord-Nederland en de Aletta Jacobs 

School of Public Health. 

Het financiële resultaat van de GR PG&Z is in 2019 verdeeld over de programma’s Gezondheid en 

RIGG.  Voor het programma Gezondheid is er een positief resultaat van € 1.726.000.  Voor het 

programma RIGG is er een voordeling resultaat van € 345.000. 

http://www.pgzgroningen.nl/
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Het resultaat voor het programma Gezondheid is voornamelijk het gevolg van de NPG-uitkering van 

€1.900.000 (€1.758.000 na organisatiekosten) voor het project ‘Emotionele en sociale 

ondersteuning inwoners aardbevingsgebied’. Deze middelen zullen vooral in 2020 en 2021 worden 

besteed. Op de reguliere exploitatie was het resultaat €303.000 voordelig. Bij de Zomer- en 

Winterbrief werd nog een neutraal resultaat verwacht. Het positieve resultaat is ontstaan door 

verschillende voordelige incidentele effecten en omdat de GGD scherp op de tijdige en volledige 

facturering van de inkomsten heeft gestuurd.  

 

Verder noemenswaardig zijn de uitgaven in het kader van de verzelfstandiging van de GGD. Deze 

bedroegen €335.000 in 2019 en worden onttrokken aan de reserve voor de 

verzelfstandigingsopgave. Bij de tussentijdse rapportage waren de uitgaven in het kader van de 

verzelfstandiging geschat op €400.000. 

 

2. Ontwerpbegroting 2021 

In de ontwerpbegroting van 2021 zijn buiten de indexatie geen wijzigingen aangebracht ten 

opzichte van de geactualiseerde begroting 2020. Er zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. 

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

2021 voor het programma Gezondheid: 

 Kerntakendiscussie GGD; 

 Afname en opzeggen van niet-wettelijke taken. 

 

Hieronder gaan we kort in op ieder van deze processen. 

 

Kerntakendiscussie 

De GGD Groningen heeft van het AB de opdracht gekregen om samen met gemeenten een 

kerntakendiscussie te voeren. Dit houdt in dat er gaat worden onderzocht of er taken van de GGD 

kunnen vervallen of in afgeslankte vorm kunnen worden uitgevoerd met als richtsnoer om tot een 

bezuiniging van 5% te komen op het collectief door de gemeenten bekostigde deel van GGD (ca. 

16,4 miljoen aan inwonersbijdrage). De aanleiding van deze opdracht is dat de GGD een bijdrage 

wordt gevraagd in relatie tot de moeilijke financiële situatie van de Groninger gemeenten, vooral 

als gevolg van de tekorten in het jeugdzorgdomein. De kerntakendiscussie is in het voorjaar van 

2020 in gang gezet en zal naar verwachting in het najaar van 2020 tot een bestuurlijk besluit 

leiden. Eventuele besparingen die als gevolg van de kerntakendiscussie al in 2021 te realiseren zijn, 

zullen met een begrotingswijziging alsnog in de begroting van 2021 worden verwerkt. 

 
Afname en opzeggen van niet-wettelijke taken 

Verschillende gemeenten hebben aangegeven een aantal niet-wettelijke GGD-taken per 1 januari 

2021 niet meer in hun huidige vorm of mate af te willen nemen. Dit konden gemeenten vóór 31 

december 2019 melden bij de GGD. Ook onze gemeente heeft 1 taak opgezegd.  Het totaal aan 

opzeggingen bedraagt €578.194.  De verwachting is dat dit veelal niet om daadwerkelijke 

opzeggingen gaat maar om een verschuiving van taken of een andere invulling hiervan.  De GGD is 

nog in gesprek met de verschillende gemeenten over de opzeggingen en eventuele frictiekosten die 

hierdoor kunnen ontstaan. De uitkomsten van deze gesprekken zouden nog tot een 

begrotingswijziging voor 2021 kunnen leiden.  

 

In de ontwerpbegroting 2021 staan de volgende inhoudelijke speerpunten van  de GGD beschreven: 
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 Verder versterken eerste 1000 dagen aanpak; 

 Digitalisering en flexibilisering van de JGZ; 

 Toekomst forensische geneeskunde; 

 Verbeteren van monitoring en verantwoording in relatie tot de 

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met gemeenten; 

 Aanpak gezondheidsproblemen als gevolg van gaswinning; 

 Ondersteuning realiseren regionaal gezondheidsakkoord 2020-2030; 

 Publicatie van de resultaten van de landelijk geharmoniseerde Gezondheidsmonitor 

Volwassenen, uitgevoerd in 2020; 

 Uitbouwen Rookvrije Generatie. 

 

3. Publiekssamenvatting 

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

de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 opgesteld. U wordt als gemeenteraad hierdoor 

geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GR PG&Z. De ontwerpbegroting 2021 van de 

GR PG&Z heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Door geen zienswijze in te dienen 

stemt u in met de ontwerpbegroting voor 2021.  

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 2021 van de GR PG&Z. Dit is niet mogelijk voor het 

jaarverslag en de jaarrekening van 2019.  

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 

stemt u in met de ontwerpbegroting voor 2021.  

 

6. Historische context 

Niet van toepassing. 

7. Argumenten 

In de ontwerpbegroting voor 2021 zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan en de 

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

2020. De ontwerpbegroting 2021 van de GR PG&Z met betrekking tot het programma Gezondheid 

heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Daarom adviseren wij u om geen zienswijze 

in te dienen. 

 

Daarnaast hebben we hebben geconstateerd dat de GGD druk bezig is met het verbeteren en 

versterken van haar dienstverlening en dit heeft in 2019 diverse positieve resultaten opgeleverd. 

Het ligt dan ook voor de hand dat deze inzet in dezelfde lijn wordt voorgezet. Er zijn vooral 
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positieve ontwikkelingen op het gebied van de eerste 1000 dagen aanpak en de digitalisering en 

flexibilisering van de JGZ. Verder richt de GGD zich op het verbeteren van de monitoring om zowel 

de eigen organisatie als gemeenten van betere informatie en data te voorzien. Dit is meegenomen 

in de ontwerpbegroting 2021. 

 

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 ontwerpbegroting 2021 leidt niet tot een wijziging van de gemeentelijke begroting.  

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 2021 zal op 12 juni door het DB worden besproken en staat geagendeerd ter 

vaststelling voor de vergadering van het AB op 3 juli a.s. 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 29 mei a.s. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

 

Bijlage: 

1 Aanbiedingsbrief jaarstukken gemeenteraden 

2 Jaarverslag en jaarrekening PG&Z 2019 

3 Ontwerpbegroting PG&Z 2021 

4 Concept-raadsbesluit jaarstukken PG&Z  

 

 

 


