
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR GGD Zuid-Limburg 

Datum 18 mei, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaans 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

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

Doel van de bijeenkomst - De gemeenteraad kennis laten nemen van de jaarrekening 2019 van de GGD 
Zuid-Limburg 

- De gemeenteraad informeren over de begroting 2021 van de GGD Zuid-
Limburg en de mogelijkheid bieden een zienswijze te formuleren over deze 
begroting. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg neemt in de vergadering 
van 3 juli 2021, gehoord de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, een 
definitief besluit over de begroting 2022. 

Verloop voorgaande 
proces 

De jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de gemeenschappelijke 
regeling GGD Zuid-Limburg zijn besproken in diverse bijeenkomsten van het 
Ambtelijke Overleg, Ambtelijke Vooroverleg DB/A, Stuurgroep 
Jeugdgezondheidszorg, Stuurgroep Trendbreuk, de Bestuurlijke Financiële 
Commissie GGD Zuid-Limburg en Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van 
de GGD Zuid-Limburg. Tevens zijn er verschillende informatiebijeenkomsten 
gehouden voor raadsleden en andere belangstellenden van de diverse 
gemeenten. 

Inhoud  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht 
neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. Deze 
regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid-Limburg). 
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 30 maart 2019 heeft het dagelijks 
bestuur deze stukken aan de gemeenten doen toekomen. Het college heeft 
besloten om de voornoemde stukken aan uw gemeenteraad voor te leggen 
waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld desgewenst een zienswijze in te 
dienen.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 



 

 

 

 

 

 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toeschouwer plaats te nemen op de publieke tribune. 

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 2022 
vóór 1 augustus 2021 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 2020 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2021 
aan gedeputeerde staten zendt. 

 


