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Raadsvergadering : 29 september 2016 
Naam opsteller : Monique Klaver-Blankendaal 
Informatie op te vragen bij : Monique Klaver-Blankendaal 
Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu 
Zaaknummer : BB16.00561 
Registratienummer : RAAD160101 

Raadsvoorstel
Onderwerp: Intrekken raadsbesluit derde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD. 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  in te stemmen met het intrekken van het besluit van 2 juni 2016 inzake 
de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD HN. 

 
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. Op 29 februari 
2016 bood de GGD de derde wijziging aan de gemeente aan. Op 5 april 2016 stemde ons 
college met dit voorstel in. Op 2 juni 2016 stemde uw raad in met dit besluit. 
 
Er waren verschillende gemeenten die een groot aantal vragen hadden over de voorgestelde 
wijzigingen. Op basis van deze vragen heeft het AB van de GGD NH op 13 juli 2016 
besloten het voorstel in te trekken en met een nieuw voorstel te komen. Omdat uw raad al 
instemde met het voorliggende voorstel, betekent dit dat deze besluiten nu ingetrokken 
moeten worden. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Uw raad besluit in te stemmen met het intrekken van het besluit van 2 juni 2016 inzake de 
derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD HN. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: Op 2 juni stemde uw raad in met een wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGD. Dit besluit is door het Algemeen bestuur van de GGD 
ingetrokken. Dit betekent dat het besluit van de raad ingetrokken moet worden. De GGD 
werkt aan een nieuw voorstel. 

 opiniërend: 

 kaderstellend: 

 maatschappelijk urgent: 

 budgetrecht: 

 anders, nl.:  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De gemeente is één van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands 
Noorden. Overige gemeenten die reeds hebben ingestemd trekken ook het besluit in. De 
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GGD komt met een nieuw voorstel om de GR conform de Wet aan te passen. Er zijn geen 
gevolgen voor de taken die de GGD uitvoert. 
 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: GGD HN. 

 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: Yvonne Koopen (directiesecretaresse GGD NH) 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Dit betreft een procedurele stap. De GGD werkt aan een nieuw voorstel. 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De GGD werkt aan een nieuw voorstel. Dit nieuwe voorstel zal ter besluitvorming aan uw 
raad aangeboden worden. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Procedureel moet de intrekking van het voorstel op de juiste wijze worden afgesloten. Het 
komt niet tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD met het voorstel, zoals 
de GGD dit nu aan de deelnemende gemeenten gedaan heeft. 
 
 
 
 
Bijlagen:  
Brief van de GGD (21 juli 2016) inzake het intrekken van de derde wijziging. 
 
 
 
Bergen, 20 september 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 


