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Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG)
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:

besluitvormend

KORTE INHOUD
Op vrijdag 6 juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling
Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) besloten om opnieuw een ontwerpwijziging in de
begroting 2018 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Deze
ontwerpwijziging is voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten in de
provincie Groningen met het verzoek deze aan te bieden aan uw raad.
De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen (art. 35 Wet
gemeenschappelijke regelingen).
Voorstel / Advies
1. Te besluiten geen zienswijze in te dienen;
2. Dit besluit voor 1 oktober 2018 kenbaar maken aan de DPG GR PG&Z.

Inleiding
Tijdens de vergadering van vrijdag 6 juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg besloten om opnieuw een
ontwerpwijziging in de begroting 2018 aan de leden van de gemeenteraden in de provincie
Groningen voor te leggen. Dit stuk is voorgelegd aan de colleges van de deelnemende
gemeenten in de provincie Groningen met het verzoek deze aan te bieden aan uw raad. De
raad wordt in het kader van de rechtmatigheid in gelegenheid gesteld om, indien gewenst,
een zienswijze in te dienen (art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen) bij de directie van
de GR PG&Z.

Mogelijke maatregelen en beoogd effect
De agendering van dit stuk betekent concreet dat het hier gaat om de implementatie van de
aanbevelingen van de Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp in de tweede helft van dit jaar.
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Daarmee is het een vervolg op de eerdere bijstelling, die betrekking had op de
implementatie van de aanbevelingen tot 1 juli 2018. De laatste aanpassing is op 6 juli 2018
door het Algemeen Bestuur van de GR PG&Z vastgesteld. Met deze implementatie wordt
gestreefd naar een adequate bewindvoering rondom de rechtmatigheid en doelmatigheid
van de benodigde financiële middelen.
Uitvoering
De raden van de deelnemende gemeente kunnen tot 1 oktober 2018 een zienswijze op deze
ontwerpwijziging van de begroting 2018 bij het DB indienen. Het DB legt de
begrotingswijziging, samen met de eventueel ingediende zienswijzen, met een voorstel tot
afhandeling daarvan, voor aan het AB. Volgens plan neemt het AB hierover op 14 december
aanstaande een besluit.
Bijlagen en achterliggende documenten
Bijlage:
Collegeadvies.
Achterliggende stukken:

Raadsbrief GR PG&Z;
Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) GR PG&Z.

Burgemeester en wethouders van Bedum,
Drs. E. van Lente, burgemeester,

R. Wiltjer, secretaris
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