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Te besluiten om: 
1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het besluit om 

de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma toe te voegen aan de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016. 

 
Inleiding 
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
rijksvaccinatieprogramma (RVP). De uitvoering ervan hebben gemeenten belegd bij de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland. Er zijn in 2018 afspraken gemaakt over de bekostiging van de GGD 
hiervoor. Er is toen besloten de noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
GGD NOG (GR) zo mogelijk te combineren met andere wijzigingen. Deze hebben zich niet 
voorgedaan. 
De wijziging zou uiterlijk in 2019 in gang worden gezet. Het bestuur van de GGD doet daartoe 
nu een voorstel en vraagt gemeenten om uiterlijk 1 februari 2020 hun reactie te sturen. 
 
Argumenten 
1.1. Taken die de GGD in opdracht van de gemeenten uitvoert, horen in de GR te staan 
De GGD voert het RVP sinds 2019 niet meer uit in opdracht van het Rijk maar van de gemeenten. 
De Wet publieke gezondheid koppelt de uitvoering van het RVP aan de uitvoering van de 
jeugdgezondheidszorg. Dit wordt na besluit ook doorgevoerd in de GR. 
 
1.2. De deelnemende colleges van burgemeester en wethouders besluiten, met toestemming van 
hun raden, over de wijziging van de GR. 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke Regeling zelf bepalen 
hoe een wijziging van de regeling tot stand komt. De colleges van burgemeester en wethouders 
beslissen over de wijziging. Hiervoor hebben zij toestemming nodig van hun raad. De wijziging 
is tot stand gekomen, wanneer hiertoe is besloten door:  
- de colleges van ten minste 2/3 van de gemeenten (dat wil zeggen 15 gemeenten) 

- die samen 2/3 van de stemmen in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen. 
Ons college heeft voor het besluit tot de wijziging toestemming nodig van uw raad. 
De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang. 
 
Financiën 
Voor de bekostiging van deze taakdecentralisatie heeft het Rijk bij de Septembercirculaire 2018 
middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. De GGD NOG heeft bij het zienswijzetraject van 
de begroting 2019 voorgesteld het RVP onderdeel te laten zijn van de inwonerbijdrage 
jeugdgezondheid GGD. In uw zienswijze op de GGD-begroting hebt u hier niet afwijzend op 
gereageerd (raadsbesluit 31 mei 2018). Het AB van de GGD NOG heeft vervolgens de GGD-
begroting en inwonerbijdrage 2019 vastgesteld. Dit is verwerkt in de gemeentebegroting 2019. 
 
Kanttekeningen 
1. De wijziging van de GR volgt ruim een jaar nadat het RVP is overgegaan naar gemeenten 
Het DB stelt voor, omdat de decentralisatie van het RVP al in 2019 is ingegaan, de wijziging met 
terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2019. 
 
  



 
Vervolg 
Het AB van de GGD NOG neemt op 13 februari 2020 een besluit over de 6e wijziging van de GR. 
 
Bijlagen 
1. Modelbesluit & toelichting 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG 2016  
2. Conceptbrief met besluit aan de GGD  
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