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Financiële jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting
2017 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling-Publieke
Gezondheid & Zorg.

VOORGESTELD
BESLUIT

:

Stukken ter beoordeling. Zo nodig gebruik maken van de mogelijkheid tot
het indienen van een zienswijze.

TOELICHTING

:

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg heeft besloten
de financiële jaarstukken 2015 aan de gemeenten voor te leggen om de deelnemende gemeenteraden de
mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen. Voor 20 juni 2016 heeft uw raad de gelegenheid
een zienswijze in te dienen.
Het betreft hier het jaarverslag en de conceptrekening over 2015 c.a. Voorst is er een actualisatie
begroting PG&Z 2016 aangeboden. De begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan de raden van de
deelnemende gemeenten. Ook op deze begrotingswijzigingen bestaat de gelegenheid om voor 20 juni
aanstaande een zienswijze in te dienen.
Tot slot ligt de conceptbegroting 2017 ter beoordeling voor. De begroting beslaat het programma
Gezondheid (GGD) en de programmaorganisatie RIGG. Er is verschil in de bestuurlijke bevoegdheden.
De GGD voert de taken op het gebied van de publieke gezondheid uit en legt verantwoording af aan het
AB. De inkoop van de jeugdzorg is niet gedelegeerd aan de GR maar gemandateerd aan het DB die de
uitvoering belegd bij de RIGG. De primaire verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg blijft daarbij bij de
colleges.
Er zijn verder geen nieuwe ontwikkelingen of maatregelen opgenomen. Ook de conceptbegroting wordt
aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Uiterlijk 20 juni 2016 heeft uw raad de
gelegenheid een zienswijze in te dienen.
De op dit onderwerp betrekking hebbende stukken liggen op de, voor u gebruikelijke wijze, ter inzage.
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