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Agendapunt : 10. 
Voorstelnummer : 06-046 
Raadsvergadering : 21 juni 2012 
Naam opsteller : M. Zweers 
Informatie op te vragen bij : M. Zweers 
Portefeuillehouders : Wethouder Mesu 
 
Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Instemmen met wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands 

Noorden. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Gemeente Bergen maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands 
Noorden. Op 1 januari 2011 fuseerden de gemeenten Andijk, Wervershoof en Medemblik tot de 
nieuwe gemeente Medemblik. Op 1 januari 2012 fuseerden de gemeenten Anna Paulowna, 
Niedorp, Wieringen en Wieringermeer tot de gemeente Hollands Kroon.  
Op een aantal punten dient de gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden te worden 
aangepast. Op grond van artikel 41 van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) moeten de 
besturen van de gemeenschappelijke regelingen waar deze gemeenten aan deelnemen binnen 
zes maanden na de herindeling hun gemeenschappelijke regeling te wijzigen in verband met het 
formeel uittreden de hiervoor genoemde gemeenten. Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands 
Noorden heeft ervoor gekozen om beide wijzigingen samen met een aantal inhoudelijke 
wijzigingen en de wijzigingen die voortvloeien uit de wijzigingen van de Wet publieke gezondheid 
in één keer voor te leggen. De gewijzigde regeling dient voor 1 juli 2012 te worden vastgesteld.  
 
 
Door te voeren wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden: 
 
Artikel I 

1. In de aanhef vervallen de gemeenten:  
 “Andijk", “Anna Paulowna”, “Niedorp”, “Wervershoof”, “Wieringen” en “Wieringermeer” 
2. In de aanhef wordt toegevoegd: “Hollands Kroon” 
3.  “gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de 

Wet collectieve preventie volksgezondheid” wordt vervangen door: "gelet op de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet publieke gezondheid” 

 
Artikel II 

Artikel 5 vervalt en komt als volgt te luiden:  
“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 besluit van 
het Algemeen Bestuur aan het lichaam worden opgedragen.” 

 
Artikel III 

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het tweede lid vervalt.  
2. Het derde en het vierde lid worden vernummerd tot het tweede en het derde lid. 
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Artikel IV 
Artikel 22 komt te luiden: 
Artikel 22 
Het dagelijks bestuur regelt de rechtspositie en de bezoldiging van het personeel. 

 
Artikel V 

In artikel 25 lid 1 wordt “uiterlijk 1 juli” vervangen door “uiterlijk 14 juli”.  
 
Artikel VI 

In artikel 36 lid 3 wordt: “Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden” vervangen 
door “Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden.” 

 
Artikel VII 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2012.  
 
 
2.W at besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Op grond van artikel 41 van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) moeten de besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen waar deze gemeenten aan deelnemen hun gemeenschappelijke 
regeling wijzigen in verband met het formeel uittreden de betreffende gemeenten. 
Naast de gemeentelijke herindeling is er sprake van een aantal inhoudelijke wijzigingen en 
wijzigingen die voortvloeien uit de aangepaste Wet publieke gezondheid. De gewijzigde regeling 
dient voor 01 juli 2012 te worden vastgesteld.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Raadsbevoegdheid 
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Voor de wijziging in verband met herindeling geldt de Wet Arhi. Voor de overige wijzigingen is in 
artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden bepaald dat de regeling 
kan worden gewijzigd indien de raden en colleges van Burgemeester en Wethouders van 
tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van 
het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten. Het Algemeen Bestuur dient 
daartoe op grond van artikel 33 lid 2 van de regeling een daartoe strekkend voorstel aan de 
deelnemers te doen. De wijziging treedt in werking op een in het besluit tot wijziging op te nemen 
datum (artikel 33 lid 3 van de regeling).  
 
a. Burgerparticipatie   nvt 
 
b. Externe communicatie  Na instemming wordt de GGD Hollands Noorden  

 schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
c. Externe overleg gevoerd met  Ambtelijk overleg Noord Holland Noord  

 GGD Hollands Noorden 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
nvt 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de 
raad daarover gerapporteerd? 
Na instemming worden de voorgestelde wijzigingen aan de raad van juni 2012 voorgelegd. De 
wijzigingen treden in werking op 1 juli 2012. 
GGD Hollands Noorden wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er is geen sprake van een uitgave of een investering. 
 

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Nvt 
 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met dit besluit worden noodzakelijke wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling doorgevoerd. 
 
 
 
 
Bijlagen 

1. Overzicht voorgestelde wijzigingen GR GGD Hollands Noorden 
2. Raadsbesluit 

 
 
 
 
Bergen, 15 mei 2012 

 
 

College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


	Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?

