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Raadsvoorstel
Onderwerp: De oprichting van een coöperatieve vereniging van de GGD Hollands Noorden 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Geen bedenkingen kenbaar te maken tegen het voorgenomen besluit 

van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
De GGD vraagt toestemming om een coöperatieve vereniging op te richten om een 
aanbestedingstraject met meerdere GGD’en mogelijk te maken. Deze coöperatie is in dat 
geval de contractpartij die de aanbesteding kan organiseren voor de aanschaf van een nieuw 
digitaal burgerdossier. Door de wetswijziging van 1 januari 2015 is een verandering in de 
rechtspersoon van een gemeenschappelijke regeling, ook adviesplichtig aan de raad.  
 
De oprichting van een coöperatie is nodig omdat GR overschrijdend wordt samengewerkt. In 
deze coöperatie wordt geen personeel ondergebracht. Tevens krijgt de coöperatie geen 
taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden. De oprichting van een coöperatie en de 
aanschaf van een nieuw systeem gebeurt binnen de jaarlijkse financiële budgetten die in 
2010 zijn vastgesteld. Het bestuur wordt gevormd door de directies van de deelnemende 
GGD’en. Om de coöperatie op te richten is al financieel en notarieel advies gevraagd bij 
notariskantoor Teekens Karstens. Die adviezen zijn niet openbaar vanwege de 
geheimhouding rondom de aanbesteding.   
 
De GGD vraagt de raad om bedenkingen kenbaar te maken tegen de oprichting van een 
coöperatie om zo samen te kunnen werken. Daarbij zijn geen financiële risico’s. Door een 
samenwerking op te zoeken met andere GGD’en kan kostenvoordeel worden bereikt. 
Daarnaast wordt een sterkere positie gecreëerd in de markt door samen te werken.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Wanneer geen bedenkingen kenbaar worden gemaakt tegen het voorstel van ons college, 
dan zal de portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur van 2 juli instemmen met het 
voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden om een 
coöperatieve vereniging op te richten. Wanneer de meerderheid van de deelnemende 
partijen instemmen met dit voorstel, dan zal een coöperatie worden opgericht. Dit advies 
gaat om de verandering in een juridische constructie.  
 
Andere GGD’en kunnen later aansluiten bij het GGD support centrum, zodat een financiële 
bijdrage voor het aanbestedingstraject wordt gevraagd. De kosten voor de GGD Hollands 
Noorden vallen dan lager uit.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 

Pagina 1 van 3 
 



 

 raadsbevoegdheid: vanwege een verandering in de Wet GR per 1 januari 2015, is de 
oprichting van een rechtspersoon adviesplichtig aan de gemeenteraad.    

 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De beslissing heeft gevolgen voor de GGD Hollands Noorden.  
 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: met de collega’s van 
Castricum en Heiloo. 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
 
Extern overleg gevoerd met: BUCH collega's en GGD Hollands Noorden 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De GGD heeft advies ingewonnen bij advocatenkantoor Teekens Karstens. Het kantoor 
heeft ook een risico-assessment afgenomen. Uit de samenwerking tussen Teekens Karstens 
en de GGD blijkt dat de oprichting van coöperatie de beste mogelijkheid biedt.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Wanneer geen bedenkingen kenbaar worden gemaakt tegen het voorstel van ons college, 
dan zal de portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur van 2 juli instemmen met het 
voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden om een 
coöperatieve vereniging op te richten.  
 
In de documenten is geen planning opgenomen over de datum waarop de eventuele 
oprichting zal plaatsvinden.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De GGD heeft aangegeven dat de oprichting van een coöperatie geen financiële gevolgen 
heeft. De kosten van de aanbesteding blijven binnen de budgetten die in 2010 zijn 
vastgesteld.  
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Risico’s 
 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: Er zitten geen extra financiële risico’s aan buiten de risico’s die 

volgen uit de deelname aan de GR. 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het kenbaar maken van bedenkingen in de verandering of toevoeging van een 
rechtspersoon aan de GGD Hollands Noorden is een wettelijke taak van de raad.  
 
Door een coöperatieve vereniging op te richten heeft de GGD Hollands Noorden de 
mogelijkheid om de kosten in de aanbesteding te delen met andere GGD’en. Het 
notariskantoor heeft de GGD geadviseerd om de samenwerking via een coöperatieve 
vereniging vorm te geven.  
 
Wanneer de raad instemt met het advies van ons college, dan kan de portefeuillehouder 
instemmen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli met het voorgenomen 
besluit.  
 
Bijlagen:  
1. Aanbiedingsbrief  
2. Oprichtingsakte  
 
 
 
Bergen, 1 juni 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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