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Opiniërend

KORTE INHOUD

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke
Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) biedt de volgende financiële stukken
aan:
•
De ontwerp begroting 2019;
•
Ontwerpbijstelling van het programma RIGG in de begroting
2018;
•
Het jaarverslag en de – jaarrekening GR PG&Z over 2017.
Het Dagelijks Bestuur GR PG&Z wil de gemeenteraad graag in de
gelegenheid stellen om op de eerste twee financiële stukken een
zienswijze in te diienen.

Voorstel / Advies
1. Te besluiten geen zienswijze in te dienen;
2. Dit besluit uiterlijk 4 juni 2018 kenbaar maken via het e-postadres pgz@groningen.nl
Inleiding
Op 6 april zijn genoemde stukken geagendeerd geweest in het Algemeen Bestuur (AB) van
de GR PG&Z. Van de zijde van vertegenwoordigend portefeuillehouder de heer M.
Verschuren is aangegeven dat er in het AB bij geen van de genoemde stukken door de
bestuurders opmerkingen zijn geplaatst. De aanpassing van de begroting 2018 is een logisch
gevolg op het onderzoek naar de tekorten op de jeugdzorg. Daar wordt een aantal extra
functies beschreven die nodig zijn om het inkoop- en analysetraject beter in te richten. Op
basis van voortschrijdend inzicht zijn er op dit moment geen nadere inhoudelijke zaken
bekend die tot het indienen van een zienswijze nopen.
Mogelijke maatregelen en beoogd effect
De agendering van dit stuk heeft tot doel om in het kader van rechtmatigheid de
gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om overeenkomst artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen op het punt van de bijstelling c.q. het ontwerpvan de
respectievelijke begrotingen zoals deze door het AB van de GR PG&Z zijn vastgesteld te
beoordelen en zo nodig een zienswijze in te dienen bij de DPG van de GR PG&Z.

Het beoogd effect is een rechtmatige vaststelling van de actualisatie van de genoemde
begrotingen.

Uitvoering
Niet van toepassing.
Bijlagen en achterliggende documenten
Bijlage:

Collegeadvies
Brief aan gemeenteraad;
Ontwerpbegroting 2019 GR PG&Z;
Ontwerpbijstelling programma RIGG in de begroting 2018
Jaarverslag en – rekening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester,
drs. F.J.G. Wiertz, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders betreffende de ontwerpbegroting
2019 GR PG&Z en de bijstelling ontwerpbijstelling begroting 2018 RIGG zoals deze door het
bestuur van de GR PG&Z zijn aangeleverd.
B E S L U I T:
Geen zienswijze in te dienen.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in de openbare vergadering van

Voorzitter,

Griffier,

