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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 2022 (bijlage 1); 
- het concept-jaarverslag annex concept-jaarrekening 2020 (bijlage 2)  
- een voorstel tot wijziging van de begroting 2021 PG&Z (bijlage 3) 
 
Het dagelijks bestuur PG&Z heeft op 9 april 2021 ingestemd met de ontwerpbegroting 2022 en de wijziging 
van de begroting 2021 en legt deze voor aan de raden met de gelegenheid om een zienswijze te geven. 
 
Ontwerpbegroting 2022 

In de ontwerpbegroting van 2022 zijn buiten de indexatie voor de GGD geen wijzigingen aangebracht ten 
opzichte van de geactualiseerde begroting 2021. Er zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. Wel kunnen 
een aantal processen nog leiden tot een wijziging in de begroting 2022. Het betreft de uitkomst van de 
themadag meerjarenagenda GGD Groningen (die begin juli wordt gehouden) en het eventueel verminderen of 
opzeggen van niet-wettelijke taken.  
 
Voor de RIGG ligt de focus in 2022, naast het continueren van de bestaande kerntaken (conform het 
bedrijfsplan RIGG 2021 ev.), vooral op de uitkomsten van ontwikkelingen binnen de Uitvoeringsagenda en de 
vastgestelde regiovisie ten aanzien van de specialistische jeugdhulp. De RIGG wil de Groninger gemeenten zo 
goed en efficiënt mogelijk ondersteunen een dekkend jeugdhulplandschap te behouden dat van een goede 
kwaliteit is voor jeugdigen die dit echt nodig hebben en dat ook in de toekomst betaalbaar blijft. 
 
Het dagelijks bestuur PG&Z heeft op 9 april 2021 ingestemd met de ontwerpbegroting 2022. Op 30 april a.s. 
wordt de ontwerpbegroting 2022 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 2020 
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.  
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Het algemeen bestuur zal 30 april a.s. het jaarverslag annex jaarrekening 2020 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. De accountant zal naar verwachting medio april een 
goedkeurende accountantsverklaring afgeven op de voorliggende jaarrekening. 
 
Voorstel tot wijziging van de begroting 2021 PG&Z 
Het dagelijks bestuur PG&Z heeft 9 april jl. besloten tot een wijziging van de begroting 2021 PG&Z (bijlage 3). 
Aanleiding hiervoor is het besluit in het algemeen bestuur PG&Z van 11 december 2020 om incidenteel 2% te 
bezuinigen op de inwonersbijdrage GGD 2021, waardoor de baten in 2021 voor het programma Gezondheid 
met  
€ 327.000 zullen afnemen (incidentele taakstelling).  
 
Financiële situatie gemeenten  
De financiële situatie van gemeenten staat onder druk. De colleges van de gemeenten Oldambt en Het 
Hogeland hebben het bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z gevraagd om in de begroting 2022 
een bezuiniging door te voeren. Soortgelijke brieven zijn ook aan andere gemeenschappelijke regelingen 
gestuurd. De gemeente Eemsdelta heeft het bestuur gevraagd met een voorstel te komen voor een 
taakstelling (structureel) met ingang van 2023. 
 
Gezien de hoge financiële druk bij gemeenten stelde het bestuur PG&Z begin 2020 dat onderzocht moest 
worden of op de GGD-begroting 2021 een bezuiniging van 5% zou kunnen plaatsvinden. In dat kader werd 
besloten tot een kerntakendiscussie, die in september 2020 werd afgerond. Uitkomst was dat er geen taken 
van de GGD zijn geïdentificeerd die afgestoten kunnen worden. Tegen de achtergrond van die conclusie heeft 
het AB PG&Z in zijn vergadering van 19 december 2020 besloten tot een incidentele bezuiniging van 2% op de 
inwonerbijdrage GGD voor 2021, in combinatie met een fundamentele discussie over de (financiële) toekomst 
van de GGD, in relatie tot de wensen van de gemeenten en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
publieke gezondheid. Een en ander zal onderwerp van gesprek zijn op de themadag meerjarenagenda publieke 
gezondheid Groningen, te houden op 2 juli a.s. Mocht de uitkomst van deze themadag leiden tot eventuele 
bezuinigingen, dan zullen die later dit jaar in de vorm van een begrotingswijziging worden verwerkt. 
 
De genoemde brieven worden als zienswijze meegenomen in de discussie over de toekomst van de GGD 2 juli 
en de AB vergadering 9 juli a.s.  

 

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 2022 en op de wijziging van de begroting 2021 PG&Z uw zienswijze kenbaar te maken. 
Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk  
maandag 7 juni a.s. via het mailadres pgz@groningen.nl. Dit met het oog op een tijdige voorbereiding van de 
DB-vergadering op 18 juni 2021.  
Conform de Wgr zal het algemeen bestuur de ontvangen zienswijzen betrekken bij de vaststelling van de 
begroting 2022 PG&Z en de begrotingswijziging 2021.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur, 
de voorzitter, 
 
 
 
Isabelle Diks 
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