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Geachte raad, geacht college, 

Bij brief d.d. 1 7 februari 201 6 hebben wij u een voorstel tot 3 e wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden aangeboden om voor te leggen aan 
colleges en raden voor besluitvorming. 

Uit de ontvangen reacties en in een aantal raden aangenomen motie ten aanzien van het 
voorgestelde artikel 25 lid 7 ten aanzien van begrotingswijzigingen blijkt dat voor wijziging 
van dit artikel niet de benodigde 2/3 meerderheid is. Verder zijn over de voorgestelde 
wijzigingen meer vragen gerezen. Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden heeft 
daarom in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 3 jul i 201 6 voorgesteld om het 
voorstel in te trekken en met een nieuw voorstel te komen. 

Het dagelijks bestuur stelt voor om bij een nieuw voorstel wel verbinding te zoeken met de 
spelregels voor de gemeenschappelijk regelingen, zoals die momenteel door een werkgroep 
vanuit de gemeentesecretarissen worden opgesteld en om één lijn voor alle GR-en te trekken 
ten aanzien van wijzigingen van de begroting. 

In een nieuw voorstel kan ook rekening gehouden worden met de overige (ambtelijk) 
gemaakte opmerkingen. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met deze lijn en besloten 
om het voorstel tot 3 e wijziging van de gemeenschappelijke regeling in te trekken. 

Een en ander betekent dat - indien de behandeling van het voorstel in uw gemeente nog niet 
gepasseerd is - wij u verzoeken om het voorstel van de agenda te halen en een nieuw 
voorstel af te wachten. 
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Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 

Mw. G.J.T.M. Geerdink, 
Loco-secretaris/wnd. directeur 


