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Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  In te stemmen met bijgaand voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling GGD Hollands Noorden 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Gemeente Bergen maakt sinds april 2007, samen met de andere gemeenten van Noord-
Holland Noord, onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands 
Noorden (hierna: GGD). In juli 2012 is deze regeling op een aantal punten herzien. 
Momenteel zijn er opnieuw aanleidingen om de regeling te wijzigen. Het Algemeen Bestuur 
van de GGD verzoekt de colleges en raden van de deelnemende gemeenten om in te 
stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD.  

 
 Op 1 januari 2013 fuseerden de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe tot de nieuwe 
 gemeente Schagen. Op grond van artikel 41 van de Wet algemene regels herindeling  
 moeten de besturen van de gemeenschappelijke regelingen waar deze gemeenten aan 
 deelnemen binnen zes maanden na de herindeling hun gemeenschappelijke regeling 
 wijzigen in verband met het formeel uittreden van de hiervoor genoemde gemeenten. 
 Daarnaast heeft het GGD-bestuur naar aanleiding van de eerste wijziging (in 2012)  
 besloten om de regeling nog eens goed tegen het licht te houden en mede op grond van de 
 opmerkingen vanuit een aantal gemeenten te bezien. De gewijzigde regeling dient voor 1 
 juli 2013 te worden vastgesteld door de individuele gemeenteraden en colleges. Omdat dit 
 niet door alle gemeenten is gehaald is in de slotbepaling (artikel 36) bepaald dat de 
 wijziging na publicatie een terugwerkende kracht heeft 1 juli 2013 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Met dit besluit stemt het college in met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Hollands Noorden. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 Het college van Bergen en die van de andere aangeslotene gemeenten. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Burgerparticipatie: burgerparticipatie 
Niet aan de orde. 
 
Externe communicatie :  

 Voor rechtsgeldige inwerkingtreding van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD 
 Hollands Noorden is het vereist dat de deelnemende bestuursorganen de nieuwe regeling 
 allemaal en op gelijke wijze publiceren.  

 
Extern overleg gevoerd met : regiogemeenten 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Voor de wijziging in verband met de fusie van de gemeenten geldt de Wet Algemene regels 
herindeling. Voor de overige wijzigingen is in artikel 33 van de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD bepaald dat de regeling kan worden gewijzigd als de raden en colleges van 
minimaal tweederde van het aantal deelnemers, minimaal vertegenwoordigende tweederde 
van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten. 

 
6.  Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

 de raad daarover gerapporteerd? 
 Direct na de beslissing van de raad wordt daar middels een brief aan de GGD en een 
 publicatie in de krant, uitvoering aan gegeven.  

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Er is geen sprake van een uitgave of investering. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige: 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

 Er is geen andere keuze.  
 
Bijlagen: 1 Brief GGD Hollands Noorden 8 mei 2013 met verzoek tot wijziging GR; 

2 Gemeenschappelijke Regeling GGd Hollands Noorden (inclusief 1e wijziging); 
3 Artikelgewijze toelichting en vergelijking tussen de bestaande GR (inclusief 1e  

  wijzing) en het nu voorliggende voorstel (2e wijziging).  
 

Bergen, 20 augustus 2013 
 

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