
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde   

Onderwerp  Zienswijze begrotingwijziging GGD Z-L: Verzoek aan raad tot het afgeven van 
een zienswijze m.b.t. de 1ste begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg en de 
oprichting van een BV door de GGD Zuid-Limburg 

Datum Behandeling  8 oktober 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder De Graaf 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 15), 3 ambtenaren, en  1 
burger/afgevaardigde organisaties 

Woordvoerders  Limpens (VVD), Garnier (PVM), Schulpen (SAB), Van der Heijden (CDA), 
Politsch (D66), Korsten (GroenLinks), Meijer (50PLUS), Fokke (PvdA), Raike 
(Groep Gunther), Boelen (SPM). 

Voorzitter  René Betsch 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallele sessies. Tevens schetst hij de inhoud en het verloop van deze ronde. 
De wethouder licht kort de inhoud van het voorstel verder toe. Nadat de 
wethouder aangeeft dat er sprake is van een revisie-versie aangezien er per 
abuis een omissie in het raadsvoorstel stond, maakt de voorzitter een rondje 
langs de woordvoerders. De aanwezige woordvoerders stellen vragen en maken 
opmerkingen over o.a: ambtelijke afstemming met andere gemeenten over 
zienswijzen, eenduidige afspraken bij gemeenten over JGZ, overgangsfase, 
standpunt vakbonden, harmonisatie i.r.t. op te richten BV, waarborgen grip op 
budgetoverschrijding, tijdelijkheid van de BV, aantal medewerkers in BV, 
rechtspositionele aangelegenheden, formulering beslispunten, financiële 
consequenties harmonisatie, uitleg term beleidsarm, toegevoegde waarde van de 
zienswijzen, informeren van burgers over ontwikkelingen, zorgen over Envida, 
reden begrotingswijziging, detachering of stichting gedurende transformatiefase.         
Wethouder De Graaf - ambtelijk ondersteund - reageert op de vragen en 
opmerkingen uit de eerste termijn en de interrupties.  
 
In de tweede termijn worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a.: 
het al dan niet indienen van zienswijzen, amenderen raadsvoorstel door de raad, 
borgen pensioenen en rechten personeel, regierol gemeenten en regierol 
moederorganisaties, standpunt medezeggenschapsraden, gesprekken met de 
vakbonden i.r.t. ingangsdatum voorstel. 
Wethouder De Graaf - ambtelijk ondersteund - reageert op de vragen en 
opmerkingen uit de tweede termijn en de interrupties.  
                
Aan het einde van de ronde vraagt de voorzitter aan de woordvoerders of het 
voorstel door kan gaan naar de raadsvergadering, hetgeen het geval is. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Toezeggingen  / 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Zienswijze begrotingwijziging GGD Z-L: Verzoek aan raad tot het afgeven van 
een zienswijze m.b.t. de 1ste begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg en de 
oprichting van een BV door de GGD Zuid-Limburg 

Datum 08 oktober 2019 

Portefeuillehouder Wethouder de Graaf 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar HAP Kerstens 
Telefoonnummer: 043-350 3108 
Huub.Kerstens@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Met elkaar in debat te gaan en daarmee besluitvorming voor te bereiden.  

De raad in de gelegenheid stellen haar zienswijze af te geven t.b.v. het 
Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg met betrekking 
tot een voorgenomen begrotingswijziging 2020 en de daarmee 
samenhangende oprichting van een BV door de GGD Zuid-Limburg 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg neemt - na kennisname 
van de zienswijzen van alle Zuid-Limburgse gemeenteraden- een besluit. 

Verloop voorgaande 
proces 

Er heeft ambtelijk en bestuurlijk op Zuid Limburgse schaal uitgebreid overleg 
plaatsgevonden en er is overeenstemming bereikt over 1JGZ.  

Begin 2019 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de raad 
raad in gesprek kon gaan met partners binnen de JGZ.  

Op 11 juni en 5 juli 2019 is de raad schriftelijk over de stand van zaken 
geïnformeerd. 

Inhoud  1. Per 01-10-2020 zal er één JGZ-organisatie in Zuid Limburg zijn voor 

alle jeugdigen van 0-18 jaar. Deze nieuwe organisatie zal worden 

ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg. De inrichting van één JGZ-

organisatie betekent dat de huidige JGZ-activiteiten voor 4-18 jarigen 

uitgevoerd door de GGD, worden overgeheveld naar een separaat 

programma JGZ binnen de GR GGD Zuid-Limburg. De JGZ-

activiteiten voor 0-4 jarigen, die tot 31-12-2019 worden uitgevoerd 

door, in Maastricht Envida, worden per 01-01-2020 aan dit programma 

toegevoegd waardoor één JGZ-organisatie voor 0-18 jarigen een feit 

wordt. Met de overheveling van taken wordt tevens het budget dat 

begroot was voor 2020 voor Envida, ook overgeheveld naar de GGD 

Zuid-Limburg. Dat betekent een begrotingswijziging voor 2020 

waarover de raden gevraagd worden hun zienswijze te geven. 

2. Er is geconstateerd dar de overname van activiteiten en personeel van 

de voorgaande JGZ-organisaties naar de GGD Zuid-Limburg voor het 

personeel negatieve consequenties kan hebben op het gebied van 

pensioenrechten. Derhalve wordt voorgesteld het overgaand personeel 

tijdelijk onder te brengen in een BV (alleen personeel, geen budget of 



 

 

 

 

 

 

andere activa) zodat harmonisatie van de pensioenrechten op een 

later tijdstip kan plaatsvinden.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Na debat in de raadsronde, via de raadsvergadering hun zienswijze kenbaar te 
maken. 

Vervolgtraject Raadsvergadering aan gemeentezijde, gevolgd door bestuursoverleg GGD.  

De door de raad afgegeven zienswijzen zal worden doorgegeven aan het 
Algemeen Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur zal 
de zienswijzen van de Zuid-Limburgse gemeenten bundelen en samen met 
een advies voorleggen naar het Algemeen Bestuur ter besluitvorming over de 
voorgestelde begrotingswijziging en de inrichting van een BV. 

 

 


