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Naam opsteller : Monique Klaver-Blankendaal 
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Raadsvoorstel
Onderwerp: Derde wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − de derde wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 

vaststellen 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Op 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking 
getreden. Daarnaast fuseerden op 1 januari 2015 de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en 
Schermer tot de nieuwe gemeente Alkmaar. De bestaande Gemeenschappelijke regeling GGD 
Hollands Noorden dient om die reden te worden aangepast. Tot slot is de regeling weer eens 
goed tegen het licht gehouden en zijn een aantal artikelen in een logischer volgorde gezet. Een 
ad hoc (ambtelijke) werkgroep vanuit de gemeenten is hierbij betrokken. Het AB heeft besloten 
om de wijzigingen in deze vorm aan gemeenten aan te bieden.  
 
De belangrijkste wijzigingen zijn:  
- Door de fusie van Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar zijn in de aanhef de namen gewijzigd.  
- Het aanwijzen van leden van het algemeen bestuur (artikel 6 lid 2) is aangepast aan de 

wettelijke tekst van artikel 13 Wgr, waarin is bepaald dat het algemeen bestuur bij een 
regeling die mede getroffen is door raden, het algemeen bestuur bestaat uit leden die per 
deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden (inclusief) de voorzitter en uit de 
wethouders worden aangewezen. De titel van artikel 10 is aangepast aan de term die in de 
Wgr wordt gebruikt, te weten informatieplicht.  

- Bij artikel 11 is toegevoegd (lid 4) dat de leden van het dagelijks bestuur nimmer in aantal en 
stemverhouding de meerderheid in het algemeen bestuur mogen uitmaken.  

- Bij artikel 12 lid 5 is bij het aanwijzen en aftreden ook de bepaling die eerst in artikel 13 lid 4 
GR GGD HN stond vermeld, omdat toevoeging aan artikel 12 een logischer plek is. Bij artikel 
13 is de bepaling omtrent ontslag daarom verwijderd.  

- De tekst van artikel 13 lid 1 is aangepast aan artikel 19a van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.  

- De artikelen 16 t/m 19 zijn in een logischer volgorde geplaatst (algemeen bestuur-dagelijks 
bestuur-voorzitter-instellen commissies) en bovendien zijn de bepalingen die met de 
bevoegdheid van het bestuursorgaan te maken hebben, bij elkaar geplaatst. Inhoudelijk zijn 
deze bepalingen nauwelijks gewijzigd.  

- In artikel 20 is toegevoegd dat de directeur geschorst kan worden door het algemeen bestuur 
en in spoedeisende gevallen door het dagelijks bestuur en zijn de taken en bevoegdheden 
wat eigentijdser verwoord.  

- Bij artikel 21 is toegevoegd dat er een instructie voor de secretaris wordt opgesteld.  
- Artikel 25 is aangepast aan artikelen 34 t/m 35 Wgr, waaronder de termijnen, toezending 

financiële en beleidsmatige kaders. Tevens is een bepaling toegevoegd dat 
begrotingswijzigingen die budgettair neutraal zijn, niet voor zienswijzen worden voorgelegd.  

- Artikel 26 is ook aangepast aan de artikelen in de Wgr qua termijnen. 
- Artikel 33 is gewijzigd in die zin dat niet alleen het algemeen bestuur wijzigingen van de 
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regelingen kan initiëren, maar ook het dagelijks bestuur of op verzoek van een raad of 
college.  

- In artikel 35 lid  is bij de geschillenregeling toegevoegd dat eerst gezamenlijk gekeken wordt 
of een geschil opgelost kan worden alvorens dit bij Gedeputeerde Staten of deskundigen te 
betrekken.   

- Bij de slotbepaling van artikel 36 is toegevoegd dat de gemeente Alkmaar zorg draagt voor 
toezending van de (gewijzigde) regeling aan gedeputeerde staten.  

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Omdat de GR GGD Hollands Noorden een college-raad regeling is moeten zowel uw raad 
als het college van Bergen deze wijziging vaststellen. Het college heeft deze wijziging 
vastgesteld. Na akkoord van uw raad worden de besluiten aan de GR GGD toegezonden. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: omdat de GR GGD Hollands Noorden een gemengde regeling is 

moet zowel wel het college als onze raad de wijziging vaststellen 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De gemeente is aangesloten bij de GR GGD Hollands Noorden samen met andere 
gemeenten in de kop van Noord-Holland. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
is aan elke individuele raad en college van de deelnemende gemeenten verstuurd voor 
besluitvorming.  
 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: De GR GGD Hollands 
Noorden is een gemeenschappelijke regeling voor alle gemeenten in Noord-Holland Noord. 
Een ad hoc (ambtelijke) werkgroep vanuit de gemeenten is hierbij betrokken. 

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

 
 
Extern overleg gevoerd met: Ambtelijk Overleg GGD, Gemeente Castricum 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Deze wijzigingen volgen vanuit een wijziging van de Wgr en de fusie van de gemeente 
Alkmaar met Graft-De Rijp en Schermer. Er zijn geen andere keuzen overwogen. De 
Regeling wordt gewijzigd indien twee derde van de aangesloten gemeenten daartoe hebben 
besloten. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De ondertekende besluiten worden retour gezonden aan de GGD Hollands Noorden. De 
gemeente Alkmaar zorgt na vaststelling voor toezending aan Gedeputeerde Staten 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Deze wijziging betreft een inhoudelijke wijziging van de Gemeenschappelijke regeling. Er zijn 
geen middelen met deze wijziging gemoeid. 
 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Deze wijziging wordt gemaakt door een wijziging in de wetgeving en door een fusie van de 
gemeente Alkmaar met Graft-de Rijp en Schermer. Inhoudelijk zijn er geen bezwaren tegen 
deze wijziging. 
 
 
 
 
Bijlagen:  
 
Bijlage 1: brief GGD Hollands Noorden over wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD 
Hollands Noorden 
Bijlage 2: ‘Was wordt lijst’ derde wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands 
Noorden 
Bijlage 3: Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Geïntegreerde tekst 
inclusief tweede wijziging 
Bijlage 4: Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Geïntegreerde tekst 
inclusief derde wijziging 
Bijlage 5: raadsbesluit 
 
 
 
 
 
 
Bergen, 5 april 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 

Pagina 3 van 3 
 


