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DATUM  20 april 2020 
AGENDAPUNT  3.05.05 

ONDERWERP  Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. 
PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 
ZAAKNUMMER  ZK20000497 

AANLEIDING  Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (hierna WPG) en de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen (hierna WGR) dient de geldende Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands 

Noorden te worden gewijzigd in een collegeregeling. 

 

Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft 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. 

 

KADER  Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. 

WIJ STELLEN VOOR  De Raad: 

1. als bestuursorgaan uit te laten treden uit de Gemeenschappelijk regeling GGD Hollands 

Noorden;  

2. het college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van GGD Hollands 

Noorden te informeren; 

3. het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling GGD Holland Nooreden volgens bijgaand ontwerp.    

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Een goede basis voor de uitvoering van de publieke gezondheid ten behoeve van onze 

inwoners en grip op de Gemeenschappelijk regeling GGD Hollands Noorden. 
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Vanwege een wijziging in de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen dient de geldende Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (GR GGD) te 

worden gewijzigd in een collegeregeling. De raad moet als bestuursorgaan uittreden uit de 

GR GGD.  

De wijziging heeft betrekking op art.14 lid 1, van de WPG dat nu luidt als volgt:  

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. 

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. 

 

Deze wijziging is een formele aanpassing naar aanleiding van de wetswijziging uit 2017 en 

betekent geen verandering in de huidige bevoegdheden van de raad ten aanzien van de 

aansturing van de GGD. De raad wordt onveranderd in de gelegenheid gesteld zienswijzen af te 

geven bij de Kadernota, de Begroting, Burap en de Jaarstukken van de GGD.  Vóór de 

wetswijziging moest de raad ook instemmen met deze sturingsdocumenten (uitgezonderd de 

Kadernota die toen nog geen verplichting was). Die bevoegdheid ligt nu bij het college. 

 

Naast de wijziging als gevolg van de wetswijziging, is de Gemeenschappelijke regeling GGD 

Hollands Noorden aangepast om aan te sluiten bij de afspraken die zijn gemaakt aan de 

Regietafel Noord Holland Noord. De Regietafel werd opgericht om de samenwerking tussen alle 

betrokkenen bij de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord beter te laten 

functioneren. Het gaat daarbij om zowel het vergroten van de grip als het begrip. De Regietafel 

wordt gevormd door deelnemers (bestuurders, griffiers, gemeentesecretarissen en directeuren) 

uit en namens de regio’s Alkmaar, Noordkop en Westfriesland. Deze samenwerking resulteerde 

in de notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen” waar uw raad begin 2018 
mee heeft ingestemd. Belangrijkste besluitpunt daarbij was dat de raad  aan de  

gemeenschappelijke regelingen verzoekt om vanaf 1 januari 2019 jaarlijks uiterlijk 1 januari een 

kadernota met  financiële en beleidskaders aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden 

uiterlijk 1 maart een zienswijze kunnen afgeven. Uw raad heeft inmiddels zienswijzen 

afgegeven bij de Kadernota 2021. Met de Kadernota is een extra sturingsdocument aan de 

middelen van de raad toegevoegd. 

Tot slot is met de wijziging de leesbaarheid van de GR vergroot door een hoofdstukindeling 

en het meer logisch bij elkaar plaatsen en/of samenvoegen van artikelen.  

 

Het bestuur van GGD Hollands Noorden biedt de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke 

regeling ter besluitvorming aan. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient 

voor het wijzigen van een regeling toestemming worden gevraagd aan de Gemeenteraad.  
 

Hieronder staan een aantal overige belangrijke wijzigingen nader toegelicht:   

- GR taken van de GGD Hollands Noorden zijn explicieter omschreven; 

- Informatieplicht en verantwoordingsplicht zijn explicieter opgenomen; 

- Samenvoegen artikelen over Directeur Publieke Gezondheid en secretaris; 

- Bepalingen uit de spelregels voor GR-en zijn opgenomen (toezenden kadernota, 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&g=2020-02-05&z=2020-02-05


 

 

 

 
RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 
 

 

 

 
 

Blad 

3 van 4 

 

 

 

 

 

jaarrekening, begroting en Burap en de termijnen indienen zienswijzen). Door 

deze wijziging 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, c.q. begroting; 

- Verhouding AB-DB: het DB mag in aantal en stemverhouding niet meerderheid in 

AB zijn; 

- Er is een geschillenregeling toegevoegd. 

 

Voor een totaal overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de “was – wordt” lijst in 
de bijlage.   

 

Het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden legt de door hen vastgestelde concept 

wijziging voor aan de gemeenten waarbij zowel de gemeenteraden als de colleges een 

besluit moeten nemen. De huidige regeling wordt van een gemengde regeling (een 

regeling waarbij zowel het college als de raad als bestuursorgaan bevoegdheden hebben) 

omgevormd tot een wettelijke verplichte collegeregeling. Dit betekent dat aan de 

gemeenteraden het besluit voorgelegd wordt om als bestuursorgaan uit te treden uit de 

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, het college opdracht te geven het 

algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden hierover te informeren en het college 

toestemming verlenen in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijk regeling 

GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. De colleges stellen vervolgens na 

verkregen toestemming van de gemeenteraad de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp vast.  
 

De tekstuele wijzigingen brengen bestaande praktijk in overeenstemming met wet- en 

regelgeving. Ook is het door samenvoegen van artikelen en het toevoegen van een 

hoofdstukindeling de leesbaarheid van de gemeenschappelijke regeling vergroot.  

 

KANTTEKENINGEN  Vanwege de fusie tussen gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk wordt op korte 

termijn  een volgende wijziging van de GR verwacht. Dan is er opnieuw gelegenheid om 

eventueel gewenste wijzigingen aan te dragen. 

 

FINANCIËN  Geen financiële gevolgen. 

DUURZAAMHEID  n.v.t.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Nee, er zijn geen andere opties mogelijk. Het is een wijziging in de WPG en de WGR.  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Dit voorstel geldt voor alle gemeenten in de gemeenschappelijk regeling GGD Hollands 

Noorden.  
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Datum college: 31 maart 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

COMMUNICATIE  Het college informeert de GGD Hollands Noorden over de genomen besluiten.  

VERVOLG  De wijziging treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. De gemeente 

Alkmaar draagt zorg voor de publicatie.  

 

BIJLAGEN  1. Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden inclusief 2e wijziging 2013 

(huidige regeling).  

2. Ontwerp Gemeenschappelijke regeling GGD HN inclusief 3e wijziging (door College vast 

te stellen versie).  

3. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen (was - wordt lijst). 


