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Uithuizen, 14 maart 2018
Aan de raad,
KORTE INHOUD
Op vrijdag 15 december 2017 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke
Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (hierna: PG&Z) de actualisatie begroting 2018 PG&Z
(bijlage I) vastgesteld. Dit financiële 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 de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen (art. 35 Wet
gemeenschappelijke regelingen).
Voorstel
1.
2.

Te besluiten geen zienswijze in te dienen;
Dit besluit zo spoedig als mogelijk na 19 maart 2018 schriftelijk kenbaar maken aan de
DPG GR PG&Z.

Inleiding
Tijdens de vergadering van vrijdag 15 december 2017 heeft het algemeen bestuur (AB) PG&Z
de actualisatie begroting 2018 PG&Z (bijlage I) vastgesteld. Dit financiële 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 de gelegenheid gesteld een zienswijze in
te dienen (art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen). Het wettelijk kader betreft hier
artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

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 actualisatie van de begrotingen 2018
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
begroting 2018.
Uitvoering
Tot nu toe was het gebruikelijk de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen eerst in het
AB te agenderen, alvorens deze naar de colleges en gemeenteraden te sturen. Hoewel
pragmatisch is dit evenwel naar de letter niet correct. De vaststelling van het stuk door het
AB kan pas dan plaatsvinden als daarbij de zienswijzen van de gemeenteraden zijn
betrokken. De te volgen route zal hierom niet wijzigen wel zal het dictum strikter worden
geformuleerd.
Bovendien wordt geconstateerd dat wijziging van de begroting van een jaar dat al verstreken
is niet doorgevoerd kan worden. Hierop zienswijzen indienen is formeel niet meer aan de
orde. Om deze reden is het dictum hierop aangepast. Het DB van de GR PG&Z heeft zich
daarom voorgenomen op 19 maart in het aar DB-overleg te besluiten om de voorgestelde
bijstelling van de begroting 2017 in te trekken en deze als afwijking te benoemen en te
verklaren in de voorlopige jaarrekening 2017.
Financiële consequenties zijn op grond van de voorliggende bijstelling en actualisatie
marginaal te noemen. Het voorliggende stuk geeft daarom inhoudelijk en financieel geen
aanleiding om hierop een zienswijze in te dienen.
Bijlagen en achterliggende documenten
Bijlagen:
 Collegeadvies
 Oplegger begrotingswijziging 2017 en 2018 zienswijze
 Actualisatie begroting GR PG&Z 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
E. van Lente, burgemeester,
R. Wiltjer, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne,
F.H. Wiersma, burgemeester,
J.C.H.G.M. Bottema, secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester,
drs. F.J.G. Wiertz, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2018;
Gelet op;
De actualisatie van de begroting 2018 zoals deze door het bestuur van de GR PG&Z is
aangeleverd waarbij er marginale inhoudelijke- en financiële wijzigingen zijn doorgevoerd
die niet controversieel zijn.

B E S L U I T:

Geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 28 maart 2018.

Voorzitter,

Griffier,

