Bijlage 3
Overzicht gewijzigde artikelen na (4e) wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
(was-wordt lijst)
Huidige tekst

Tekst na (4e) wijziging

Artikel 4 Taken

Artikel 4 Taken

1.

1. De colleges dragen aan GGD HN op:

De colleges dragen aan GGD HN op:
a.

de uitvoering van de taken genoemd in artikel

a. de uitvoering van de taken genoemd in
artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;

2 van de Wet publieke gezondheid;
b.

b. de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg

de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg

genoemd in artikel 5 van de Wet publieke

genoemd in artikel 5 van de Wet publieke
gezondheid;
c.

gezondheid;
c. de uitvoering van het vaccinatieprogramma

de uitvoering van het vaccinatieprogramma

genoemd in artikel 6b lid 3 t/m 6 van de Wet

genoemd in artikel 6b lid 3 t/m 6 van de Wet
publieke gezondheid;
d.

e.

publieke gezondheid;
d. de uitvoering van de ouderengezondheidszorg

de uitvoering van de ouderengezondheidszorg
genoemd in artikel 5a, van de Wet publieke

genoemd in artikel 5a, van de Wet publieke

gezondheid;

gezondheid;
e. de uitvoering van de infectieziektebestrijding

de uitvoering van de infectieziektebestrijding

genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wet

genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wet

publieke gezondheid;

publieke gezondheid;
f.

g.

f. het houden van toezicht op de naleving als

het houden van toezicht op de naleving als
bedoeld in artikel 1.61, eerste lid van de Wet

bedoeld in artikel 1.61, eerste lid van de Wet

kinderopvang;

kinderopvang;
g. de uitvoering van de wettelijke taken in het

de uitvoering van de wettelijke taken in het
kader van de Wet op de lijkbezorging voor wat

kader van de Wet op de lijkbezorging voor wat

betreft de gemeentelijke lijkschouwingen.

betreft de gemeentelijke lijkschouwingen;
h. het instellen en in stand houden van een
advies- en meldpunt huiselijk geweld en

2. GGD HN kan taken, anders dan die bedoeld in het

kindermishandeling.

eerste lid, uitvoeren voor één of meer deelnemers
of derden als deze daarom verzoeken en het
algemeen bestuur daartoe besluit.

2.

Het algemeen bestuur is bevoegd tot het op
verzoek van één of meerdere deelnemers, dan
wel derden, uitvoeren van taken en verrichten van
diensten.

Artikel 13 Vergaderingen algemeen bestuur

Artikel 13 Vergaderingen algemeen bestuur

1.

1.

2.

Op het houden en de orde van de vergaderingen

Op het houden en de orde van de vergaderingen

van het algemeen bestuur is artikel 22 lid 1 van de

van het algemeen bestuur is artikel 22 lid 1 van

wet van toepassing.

de wet van toepassing.

Het algemeen bestuur vergadert tenminste
tweemaal per jaar.

2.

Het algemeen bestuur vergadert minimaal
tweemaal per jaar.

3. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen

3. Het algemeen bestuur stelt voor zijn

en andere werkzaamheden een reglement van orde

vergaderingen en andere werkzaamheden een

vast.

reglement van orde vast.

Artikel 37 Slotbepaling

Artikel 37 Slotbepaling

1.

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2007.

1.

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2007.

2.

Een wijziging van de regeling treedt in werking op

2.

Een wijziging van de regeling treedt in werking

de dag na bekendmaking.
3.

4.

5.

De regeling kan worden aangehaald als

op de dag na bekendmaking.
3.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke

Gezondheidsdienst Hollands Noorden.

Gezondheidsdienst Hollands Noorden.

Het gemeentebestuur van Alkmaar is het

4.

Het gemeentebestuur van Alkmaar is het

gemeentebestuur als bedoeld in artikel 26 van de

gemeentebestuur als bedoeld in artikel 26 van de

wet en zendt de (gewijzigde) regeling aan

wet en zendt de (gewijzigde) regeling aan

gedeputeerde staten en maakt deze tijdig in alle

gedeputeerde staten en maakt deze tijdig in alle

gemeenten bekend door kennisgeving hiervan in

gemeenten bekend door kennisgeving hiervan in

de Staatscourant.

het Gemeenteblad.

Artikel 140 van de Gemeentewet is van

5.

overeenkomstige toepassing.
6.

De regeling kan worden aangehaald als

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet,
beslist het algemeen bestuur.

Artikel 140 van de Gemeentewet is van
overeenkomstige toepassing.

6.

In alle gevallen waarin deze regeling niet
voorziet, beslist het algemeen bestuur.

