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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD HN 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands 
Noorden. 

2. Het college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van de GGD Hollands 
Noorden te informeren. 

3. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 28 mei 2020 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer : CONCEPT 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 7 mei 2020 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Meike Molenaar 
Telefoonnummer : 088 909 7946 
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden legt de door hen vastgestelde 
conceptwijziging Gemeenschappelijke regeling voor aan de gemeenten waarbij zowel de 
gemeenteraden als de colleges een besluit moeten nemen. De huidige regeling 
(Gemeenschappelijke regeling inclusief 2e wijziging) wordt van een gemengde regeling 
omgevormd tot een wettelijk verplichte collegeregeling. Dat betekent dat aan de 
gemeenteraden het besluit voorgelegd dient te worden om als bestuursorgaan uit te treden 
uit de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, het college opdracht geven het 
algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden hierover te informeren en het college 
toestemming verlenen in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. 
 
KEUZERUIMTE 
Op grond van de gewijzigde Wet publieke gezondheid (hierna Wpg) en de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (hierna Wgr) dient de geldende Gemeenschappelijke 
regeling GGD Hollands Noorden te worden gewijzigd.  
Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft daartoe op 10 juli 2019 
besloten: 
- In te stemmen met de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling; 
- De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling aan de gemeenten ter 
besluitvorming aan te bieden. 
 
De tekst van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (hierna GR GGD) is 
gelijktijdig gewijzigd op basis van de regionale afspraken van de raden voor alle 
gemeenschappelijke regelingen. Op grond van de Wgr dient voor het wijzigen van een 
gemeenschappelijke regeling toestemming te worden gevraagd aan de gemeenteraad. 
Andere gemeenschappelijke regelingen zijn al eerder aangepast aan de gewijzigde 
wetgeving en de regionale afspraken voor gemeenschappelijke regelingen. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
De GR GGD wijzigt ten gevolge van gewijzigde wetgeving en regionale afspraken voor 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
Wettelijke wijziging 
Het eerste aan de raad voorgestelde besluit, om als bestuursorgaan uit te treden uit de GR 
GGD, is een gevolg van de gewijzigde WPG. In de WPG is bepaald: 
Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken dragen de colleges van 
burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in de 
Wet veiligheidsregio’s, via het treffen van een gemeenschappelijke regeling zorg voor de 
instelling en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in die regio (art.14 lid 1). 
 
Conform het bovenstaande artikel uit de Wpg wordt de GR GGD een collegeregeling. Het 
college wordt de deelnemer in de GR GGD en de raad treedt uit. In de was-wordt lijst staat: 
Was:    deelnemer(s) : een/de aan deze regeling deelnemende gemeente(n) 
Wordt:  deelnemer : het college van een aan deze regeling deelnemende gemeente (artikel 
1).  
De collegeregeling brengt met zich mee dat de aanwijzing van het algemeen bestuurslid 
wijzigt. 
In de huidige regeling is in artikel 6 bepaald: 
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1. De raad van elke deelnemer wijst één lid en plaatsvervangend lid van het algemeen 
bestuur aan.  
2. Tot lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur worden aangewezen de 
portefeuillehouder volksgezondheid uit het college van burgemeester en wethouders 
respectievelijk diens plaatsvervanger.  
Dit wordt na wijziging Elke deelnemer (=college) wijst uit zijn midden één lid van het 
algemeen bestuur aan, evenals één of meer plaatsvervangende leden (artikel 7 lid 2). 
 
Regionale afspraken gemeenschappelijke regelingen 
Andere tekstwijzigingen zijn gebaseerd op de vastgestelde Notitie Informatievoorziening 
gemeenschappelijke regelingen (raadsbesluit begin 2018) en de Financiële uitgangspunten 
gemeenschappelijke regelingen (raadsbesluit begin 2019). 
Dit betreft bijvoorbeeld het toezenden van de kadernota, jaarrekening, begroting en burap en 
de termijnen voor het indienen van zienswijzen. Door deze wijzigingen worden de 
sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad vergroot, omdat de raad in een vroegtijdig 
stadium een zienswijze kan geven over de kadernota van de gemeenschappelijke regeling 
en omdat de raad de informatie uit de kadernota van de gemeenschappelijke regeling mee 
kan nemen in de gemeentelijke kadernota, cq begroting. 
 
Andere wijzigingen  
In de huidige regeling staan de taken als volgt beschreven (art. 5): 
Het lichaam voert conform zijn bevoegdheid, gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de 
Wet publieke gezondheid, alsmede taken die bij of krachtens andere wetten aan het lichaam 
zijn opgedragen. 
 
In de gewijzigde tekst staan de GR taken van de GGD explicieter genoemd dan in de huidige 
regeling (art. 4). Het betreft taken, die voor alle deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. 
Dit zijn 
 
a. de uitvoering van de taken genoemd in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;  
b. de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg genoemd in artikel 5 van de Wet publieke 
gezondheid;  
c. de uitvoering van het vaccinatieprogramma genoemd in artikel 6b lid 3 t/m 6 van de 
Wet publieke gezondheid;  
d. de uitvoering van de ouderengezondheidszorg genoemd in artikel 5a, van de Wet 
publieke gezondheid;  
e. de uitvoering van de infectieziektebestrijding genoemd in artikel 6, eerste lid van de 
Wet publieke gezondheid;  
f. het houden van toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 1.61, eerste lid van de 
Wet kinderopvang;  
g. de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de Wet op de lijkbezorging voor 
wat betreft de gemeentelijke lijkschouwingen.  
 
In de Wpg (art. 13) is bepaald dat gemeenten in hun gezondheidsbeleid opnemen wat de 
gemeentelijke doelstellingen zijn ter uitvoering van de in de onder a, b, c, d en e genoemde 
taken. 
 
Nieuwe GR taken zijn c, f en g, respectievelijk de uitvoering van het 
rijksvaccinatieprogramma, de gemeentelijke lijkschouwing en het toezicht op de 
kinderopvang. De expliciete opname van deze taken in de GR GGD komt in plaats van 
dienstverleningsovereenkomsten van de GGD met 17 individuele gemeenten en van 
mandaatbesluiten. Er is voor gekozen om deze taken gezamenlijk bij de GR GGD te 
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beleggen omdat de GGD daar de meest logische partij voor is of er geen mogelijkheid is 
deze taken elders te beleggen. Opname als GR taak komt tegemoet aan de wens om te 
dereguleren. 
 
In de gewijzigde tekst is een hoofdstuk opgenomen over verantwoording en inlichtingen. 
Daar staat: 
1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan het college dat hem heeft aangewezen en 
zijn raad alle inlichtingen die door het college, de raad, of één of meer leden daarvan worden 
verlangd.  
2. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn 
raad verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde 
beleid.(art. 18) 
 
Overige wijzigingen betreffen 
- een samenvoeging van artikelen over Directeur Publieke Gezondheid en secretaris 
(art. 20); 
- de stemverhouding van de leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur 
(art. 8); 
- een toevoeging van een geschillenregeling (art. 36).  
 
Voor een totaal overzicht van de wijzigingen zie de was-wordt lijst in de bijlage. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De voorgestelde besluiten zijn opgesteld voor de gemeente Bergen. Dit is BUCH-breed 
afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting GGD Hollands 
Noorden.  
 
De procedure is afgestemd met de gemeenten in Noord Holland Noord. 
 
RISICO’S  
De wijziging van de regeling is definitief indien twee derde van het aantal deelnemers 
tenminste vertegenwoordigende twee derde van het aantal inwoners van het 
samenwerkingsgebied hiertoe besluiten. 
 
FINANCIËN  
De voorliggende gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden heeft geen gevolgen 
voor de gemeentelijke bijdragen. 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Betreft een wetswijziging. Geen sprake van communicatie, participatie, samenspel.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming in de raad, wordt het college gevraagd in te stemmen met voorliggende 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.  
Het college informeert de GGD Hollands Noorden. 
De wijziging treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. De gemeente 
Alkmaar draagt zorg voor de publicatie. 
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BIJLAGEN 
 

1. Ontwerp Gemeenschappelijke regeling GGD HN, inclusief 3e wijziging (door College 
vast te stellen versie).  

2. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen (Was - wordt lijst). 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

De heer dr. J.P. Rehwinkel 
burgemeester 
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