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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. 

 


