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Raadsvoorstel
Onderwerp:



Zienswijze op het oprichten van een coöperatie door de GGD HN

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
Geen wensen en bedenkingen in te dienen over het oprichten van een coöperatie door GGD
Hollands Noorden.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1
INLEIDING
De GGD Hollands Noorden is voornemens tot het oprichten van een coöperatie met als doel
om met drie GGD’en (Utrecht, Hollands Noorden en Twente) gezamenlijk een nieuw digitaal
dossier jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen en implementeren.
Aan de gemeenteraden wordt gevraagd wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Dit heeft
te maken met de bepalingen in artikel 31 a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen. Het
algemeen bestuur kan op grond van dit artikel niet eerder besluiten dan nadat de raden van
de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen
hierover ter kennis te brengen van het algemeen bestuur.
De raad wordt verzocht om zijn wensen uiterlijk 1 april kenbaar te maken bij het algemeen
bestuur.
De reacties worden betrokken bij het voorstel dat aan het algemeen bestuur wordt
voorgelegd. De besluitvorming is voorzien op 25 april 2018.
In 2015 is GGD Hollands Noorden tezamen met GGD Hollands Midden een
aanbestedingsprocedure gestart om gezamenlijk te komen tot een digitaal dossier. Destijds
is daarvoor een coöperatie GGD Support Centrum opgericht om de samenwerking tussen
GGD-en en leverancier optimaal vorm te geven, waarbij de raden om bedenkingen zijn
gevraagd. Het algemeen bestuur heeft destijds gelet op de reacties van de raden op de
bedenkingen besloten tot oprichting van een coöperatie.
Het aanbestedingstraject dat in 2015 is gestart heeft vervolgens niet tot het gewenste
resultaat geleid omdat de leverancier aan wie gegund was, niet in staat bleek om een goed
werkend dossier op te leveren. Het dagelijks bestuur heeft besloten om een nieuwe
aanbestedingsprocedure te starten, omdat een nieuwe digitaal dossier nog steeds gewenst
is. Er wordt gekozen voor het oprichten van een nieuwe coöperatie om met een schone lei te
kunnen beginnen. De bestaande coöperatie wordt zo spoedig mogelijk opgeheven door de
GGD Hollands Noorden en GGD Hollands Midden.
1.1
Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij:
Een besluit neemt over inbrengen van wensen en bedenkingen over het oprichten van een
coöperatie door GGD Hollands Noorden. Voorgesteld wordt geen wensen en bedenkingen in
te brengen.
2
KEUZERUIMTE
Op grond van artikel 13a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen moet voor de oprichting
van een coöperatie een zienswijze worden gevraagd aan de gemeenteraad.
De GGD Hollands Noorden heeft in 2015 samen met GGD Hollands Midden de coöperatie
GGD Support Centrum opgericht. Het AB heeft toen in meerderheid voor de oprichting
gestemd.
2.1
Beleidskaders
-Collegeprogramma; niet van toepassing
-Lokaal beleid; niet van toepassing
2.1.3
Landelijke wet- en regelgeving
Op grond van artikel 13a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen moet voor de oprichting
van een coöperatie een zienswijze worden gevraagd aan de gemeenteraad.
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3

ADVIES

3.1
Toelichting op het advies
Volgens de GGD Hollands Noorden is een coöperatie de meest optimale en minst risicovolle
oplossing voor een samenwerking tussen meerdere partijen in een aanbesteding. De
GGD’en zijn voor de keuze van de rechtspersoon begeleid en geadviseerd door Infense een
advocatenkantoor dat o.a. gespecialiseerd is in aanbestedingsrecht. Alleen GGD’en en
organisaties die GGD taken uitvoeren kunnen lid worden van de coöperatie. Er is gekozen
voor een coöperatie omdat bij deze rechtsvorm andere GGD’en kunnen aansluiten zonder
dat de aanbesteding over moet.
3.2
Overwegingen van het college
Het college stelt voor om geen wensen en bedenkingen in te brengen
3.3
Regionale samenwerking en couleur lokaal
Het voorstel wordt op gelijke wijze aangeboden aan de raden van Bergen, Castricum en
Heiloo.
-Participatie, samenspel; niet van toepassing
-Risico’s; niet van toepassing
3.4
Financiën
Uitgangspunt is dat de kosten van de aanschaf van het digitale dossier
jeugdgezondheidszorg en werken met de coöperatie binnen de reguliere bedrijfsvoering van
de GGD worden gedekt. Binnen de coöperatie worden geen reserves aangehouden. De
kosten van de oprichting van de coöperatie zelf komen voor rekening van GGD Twente en
GGD Regio Utrecht.
-Inkoop ; niet van toepassing
-Juridische Zaken; niet van toepassing
-Communicatie ; niet van toepassing
-Duurzaamheid; niet van toepassing
4
UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
De raad wordt verzocht om zijn wensen uiterlijk 1 april kenbaar te maken bij het algemeen
bestuur. De reacties worden betrokken bij het voorstel dat aan het algemeen bestuur wordt
voorgelegd. De besluitvorming is voorzien op 25 april 2018.
5
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
1.Brief raden verzoek wensen en bedenkingen coöperatie
2.Voorstel (concept) tot oprichting van een coöperatie
3.Overzicht vragen en antwoorden
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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