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Bijlage 1: Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 
 

 
Toelichting op de te wijzigen artikelen 

 
Artikel I  
De gemeenten Andijk en Wervershoof  zijn per 1 januari 2011 gefuseerd tot gemeente 
Medemblik. Op 1 januari 2012 fuseerden de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen 
en Wieringermeer fuseerden tot de gemeente Hollands Kroon. 
Met de inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid is de Wet collectieve preventie 
volksgezondheid vervallen.  
 
 
Artikel II 
Met de inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid is de Wet collectieve preventie 
volksgezondheid vervallen.  
 
  
Artikel III 
Het eerste lid bepaalde dat de voorzitter in de eerste bestuursperiode afkomstig was uit de 
regio West-Friesland. Het betrof hier een fusieafspraak. Nu de eerste bestuursperiode is 
afgesloten kan deze bepaling komen te vervallen.  
 
 
Artikel IV 
Het algemeen bestuur stelt de rechtspositie regeling en de bezoldiging van het personeel 
vast. De wijzigingsvoorstellen (overeenkomstig de LOGA adviezen) kunnen na wijziging van 
dit artikel worden vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit is in lijn met de situatie in de 
gemeenten, waarbij het college van burgemeester en wethouders de wijzigingsvoorstellen 
vaststelt. 
 
 
Artikel V 
Artikel 34 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt ten aanzien van 
gemeenschappelijke regelingen dat de begroting uiterlijk 15 juli voorafgaan aan het jaar 
waarop de begroting betrekking heeft, toegezonden dient te worden aan college van 
gedeputeerde staten. Met dit artikel wordt de vaststelling van de begroting iets opgerekt 
binnen de wettelijke bepalingen.  
 
 
Artikel VI 
In de Wet publieke gezondheid wordt gesproken over gemeentelijke gezondheidsdiensten.  
 
 
Artikel VII 
Datum inwerkingtreding. 
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Huidige versie Wijzigingsvoorstellen 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD 
HOLLANDS NOORDEN 
 
De raden ende colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Alkmaar, Andijk, 
Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, 
Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, 
Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, 
Koggenland, Langedijk, Medemblik, Niedorp, 
Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, 
Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer 
en Zijpe, ieder voorzover het hun bevoegdheden 
betreft; 
 
b e s l u i t e n 
 
(….) 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD 
HOLLANDS NOORDEN  
 
De raden en de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, 
Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, 
Schermer, Stede Broec, Texel en Zijpe, ieder 
voorzover het hun bevoegdheden betreft; 
 
 
b e s l u i t e n 
 
(….) 

 
gelet op de bepalingen van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, de 
Gemeentewet en de Wet collectieve preventie 
volksgezondheid; 
 

 
gelet op de bepalingen van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenwet 
en de Wet publieke gezondheid;  
 

 
Artikel 5 

Het openbaar lichaam heeft tot taak de uitvoering 
van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, lid 2 
en de artikelen 3 en 3a van de Wet collectieve 
preventie volksgezondheid. 
 
 

 
Artikel 5 

Het lichaam voert conform haar bevoegdheid, 
gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de 
Wet publieke gezondheid, alsmede taken die bij 
of krachtens andere wetten dan wel bij besluit van 
het Algemeen Bestuur aan het lichaam worden 
opgedragen 
 

 
Artikel 15 

1. Door het algemeen bestuur wordt uit de leden 
een voorzitter aangewezen, die voorzitter is 
van het algemeen bestuur en van het dagelijks 
bestuur. 

 
2. Gedurende de eerste zittingsperiode, 

eindigende in 2010, is de voorzitter een lid 
afkomstig uit de deelnemers in Westfriesland. 

 
3. Het dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een 

plaatsvervangend voorzitter aan. 
 
4. De voorzitter is aan het algemeen bestuur 

verantwoording verschuldigd voor het door 
hem gevoerde bestuur. Hij geeft het algemeen 
bestuur mondeling of schriftelijk de door één 
of meer leden gevraagde inlichtingen. 

 

 
Artikel 15 

Door het algemeen bestuur wordt uit de leden 
een voorzitter aangewezen, die voorzitter is van 
het algemeen bestuur en van het dagelijks 
bestuur. 
 
2. Het dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een 

plaatsvervangend voorzitter aan. 
 
3.   De voorzitter is aan het algemeen bestuur 

verantwoording verschuldigd voor het door 
hem gevoerde bestuur. Hij geeft het 
algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de 
door één of meer leden gevraagde 
inlichtingen. 

 
 

 
Artikel 22: Rechtspositie  

Het algemeen bestuur regelt de rechtspositie en 
de bezoldiging van het personeel.  
 

Artikel 22: Rechtspositie
 

  

Het dagelijks bestuur regelt de rechtspositie en 
de bezoldiging van het personeel. 
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Artikel 25: Begroting 

1. De begroting wordt uiterlijk 1 juli 
voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt 
door het algemeen bestuur vastgesteld. 
 
(……) 
 

 
Artikel 25: Begroting 

De begroting wordt uiterlijk 14 juli voorafgaand 
aan het jaar waarvoor deze geldt door het 
algemeen bestuur vastgesteld. 
 
(…..) 

 
Artikel 36 

(…..) 
 
De regeling kan worden aangehaald als 
gemeenschappelijke regeling 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
Hollands Noorden. 
 

 
Artikel 36 

(…..)  
 
De regeling kan worden aangehaald als 
gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Hollands Noorden.  
 
 
 

 


