
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde   

Onderwerp  GR GGD ZL – ontwerp begrotingen en voorlopige jaarrekening 

Datum Behandeling  21 mei 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder De Graaf 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 15), 3 ambtenaren, en 4 
burgers/afgevaardigden organisaties 
 

Woordvoerders  Van Loo (CDA), Demas (D66), Korsten (GroenLinks), Meijer (50PLUS), Limpens 
(VVD), Grippeling (PVV), Habets (SPM), Raike (GroepGunther), Schut (SP), 
Slangen (PvdA), Garnier (PVM). 

Voorzitter  Coen van der Gugten 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent dit onderdeel van de vergadering en heet iedereen welkom. 
Tevens schetst hij de inhoud en het verloop van deze ronde. Na een inleiding 
van de portefeuillehouder krijgen alle woordvoerders de gelegenheid een 
bijdrage te leveren. De aanwezige woordvoerders stellen in hun termijnen en bij 
interruptie vragen en maken opmerking over o.a: gemeentelijke bijdrage Veilig 
Thuis, personen met verward gedrag, preventie, negatief resultaat acute zorg, 
beheersbaarheid Veilig Thuis, reserves, handelingsprotocol, 1JGZ, capaciteit, 
pilot gezonde basisschool, wijkprofielen, wmo toezicht, smart maken zienswijzen, 
lokale integrale samenwerking, terugkoppeling resultaten aan de raad, resultaat 
programma GGD, kwartiermaker, actief informeren van de raad. 
 
De wethouder beantwoordt de vragen, waarbij deze wordt bijgestaan door 
ambtenaar Gijselaers en de heer Klaassen van GGD ZL.  
 
Na de beantwoording door de wethouder constateert de voorzitter dat er geen 2e 
raadsronde nodig is. Verder herhaalt hij de toezeggingen. De voorzitter bedankt 
de aanwezigen en sluit de vergadering. 

Toezeggingen  1. Er volgt voor het zomerreces een RIB over 1JGZ. 

2. De vraag inzake de stand van zaken wijkprofielen wordt voor 28 mei 

schriftelijk beantwoord. 

3. Bij de monitor toekomstagenda sociaal domein in juni komt Veilig Thuis 

kwalitatief en kwantitatief aan bod in de stukken. 

 



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Raadsnota jaarrekening 2018 begroting 2020 GGD ZL 

Portefeuillehouder Wethouder De Graaf-Van Haasen 

Programmanummer 6 Sociaal Domein 

Behandelend ambtenaar C. Gijselaers 
Telefoonnummer: 043-350 4232 
christian.gijselaers@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst - De gemeenteraad kennis laten nemen van de jaarrekening 2018 van de 
GGD-ZL  

- De gemeenteraad informeren over de begroting 2020 van de GGD-ZL en de 
mogelijkheid bieden een zienswijze te formuleren over deze begroting.  

- De gemeenteraad informeren over de 2de begrotingswijziging 2019 van de 
GGD-ZL en de mogelijkheid bieden een zienswijze te formuleren over deze 
begrotingswijziging.  

- De gemeenteraad informeren over het Meerjarenperspectief 2020-2023 van 
de GGD-ZL en de mogelijkheid bieden een zienswijze te formuleren over dit 
meerjarenperspectief. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het AB van de GGD-ZL. 

Verloop voorgaande 
proces 

Jaarlijkse cyclus van begroting en jaarrekening. 

Per 4 jaren wordt het toekomstscenario voor de GGD vastgesteld (nu dus 
meerjarenperspectief 2020-2023). 

Per 4 jaren wordt het Beleidsplan Publieke Gezondheid vastgesteld. (Huidig 
regionaal beleidsplan is vastgesteld oktober 2016). 

Inhoud  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht 
neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL. Deze regeling 
voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD-ZL). In de Wet 
gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het 
openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan uw raad zijn zienswijze 
over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het 
openbaar lichaam. Ook zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Bij brief van 29 maart 2019 heeft het dagelijks 
bestuur deze stukken aan de gemeenten doen toekomen. Naast de 
jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 is door de GGD-ZL tevens een 
2e begrotingswijziging 2019 en het Meerjarenperspectief 2020-2023 opgesteld. 
Het college heeft besloten om de voornoemde stukken en de 
begrotingswijziging aan uw gemeenteraad voor te leggen waarbij u wordt 
geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een drietal 
zienswijzen. 



 

 

 

 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Het dagelijks bestuur van de GGD-ZL wordt van uw raadsbesluit in kennis 
gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden 
van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting en het 
meerjarenperspectief, zoals deze aan het algemeen bestuur worden 
aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2020 
vóór 1 augustus 2019 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de 
deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze 
naar voren kunnen brengen. Het algemeen bestuur van de GGD-ZL stelt de 
jaarrekening 2018 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2019 
aan gedeputeerde staten zendt. 

 


