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Samenvatting
U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de begroting 2013 van de
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd naar voren te brengen.
1. Wat is de aanleiding?
De GR Zuid-Holland Zuid heeft u de concept begroting 2013 voor de GR Publieke
Gezondheid en Jeugd doen toekomen. U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze
naar voren te brengen.
2. Wat willen we bereiken?
We adviseren u een zienswijze op de Begroting in te brengen vanwege:
1. De benodigde verdere verfijning van de begroting;
2. Inzicht in de ontwikkeling van frictiekosten (ontvlechting);
3. De risico inventarisatie.
1. Verdere verfijning
Hoewel de begroting 2013 op basis van een nullijn is opgesteld en de opzet van de
programmabegroting is verbeterd, moet de begroting 2013 als startdocument
worden gezien.
Wij zijn van mening dat de financiële begroting onvoldoende zicht biedt in de
opbouw van de kosten en baten. De GR is zich hiervan bewust en zij geeft aan deze
verdere verfijning in december 2012 te realiseren. In het najaar 2012 volgt een l e
begrotingswijziging waarin onder andere de ontvlechting van de RAV en een
concretisering van de aan te bieden producten en kostprijzen zit.
In de voorgestelde zienswijze verzoeken wij het bestuur om het proces van de
verdere verfijning nauwlettend te volgen en hiertoe ook inzicht te geven in het
voorgestelde tijdspad/projectplan, waarmee de GR deze verfijning zal realiseren.
Ook verzoeken wij het bestuur, om de organisatie ten minste te houden aan de
kaders die zij aan de verdere verfijning stelt op pagina 3 van de begroting.
Tot slot bieden wij aan om met andere gemeenten in het proces van de
l e begrotingswijziging behulpzaam te zijn en hiertoe verdere kaders mee te geven.
2. Ontbreken inzicht in frictiekosten
Uitgangspunt is dat de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd
met een schone lei ofwel zonder negatieve reserves kan starten.
Wij brengen onze zorg in de voorgestelde zienswijze onder de aandacht omdat de
ontvlechting is vertraagd en voordelen later worden gerealiseerd.
Wij wensen over de frictiekosten via de l e begrotingswijziging een gedegen
meerjarige onderbouwing van de kosten en financiering hiervan. Ook wordt inzicht
in het verloop van de hieraan gerelateerde reserves en voorzieningen gevraagd.
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3. Risico inventarisatie
In de risicoparagraaf (p. 30) zijn slechts twee risico's opgenomen in relatie tot de
GGD. Wij zouden hier gezien de vele ontwikkelingen en onzekerheden aanzienlijk
meer risico's en bijsturingmaatregelen verwachten.
Het bestuur zegt een beleidsmatige beschouwing en bestuurlijke besluitvorming in
2013 toe. Dit is in onze ogen gelet op de relatie met het weerstandsvermogen te
laat. Zolang de risico's en het benodigde weerstandsvermogen niet bekend zijn,
blijft de financiële situatie onduidelijk en het risico op een extra financiële bijdrage
aanwezig.
In de zienswijze verzoeken wij de GR om de risicoanalyse tegelijk met de verdere
verfijning in 2012 af te ronden.
3. Wat gaan we daar voor doen?
Wij verzenden de zienswijze op de Begroting 2013 aan het bestuur van de GR.
a. Inspr aak en communicatie
U heeft de mogelijkheid om een zienswijze op deze stukken in te dienen. Na
vaststelling verzenden wij de zienswijze.
b. Vervolgtraject besluitvor ming
c. Inclusiefbeleid
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
5. Fatale beslisdatum
De termijn voor het inbrengen van zienswijzen is 6 weken na het verzenden van de
stukken. De zienswijze dient uiterlijk 2 juli bij de GR kenbaar te zijn gemaakt.
6. Bij dit r aadsvoor stel hor en de volgende bijlagen:
- voorgestelde zienswijze;
- concept begroting 2013 GR Publieke Gezondheid & Jeugd;
- ontwerp besluit.
7. Voor stel
Wij stellen u voor de voorgelegde zienswijze naar voren te brengen op de Begroting
2013 van de GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
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- ontwerp besluit
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