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CONCEPT-Voorstel 5e wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en OostGelderland

Toelichting:
 eerste kolom: de tekst uit de huidige bestaande regeling die vervalt is doorgehaald
 tweede kolom: de tekst die is toegevoegd in de nieuwe regeling is vet gedrukt
 derde kolom: toelichting op de wijziging van de bestaande regeling en de relevante wettelijke bepalingen.
 de artikelen zijn opnieuw genummerd. Zie bijlage voor een tabel met de oude en nieuwe nummering van de artikelen
 Wet publieke gezondheid: zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/geldigheidsdatum_20-01-2016
 Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr): zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/geldigheidsdatum_20-01-2016
 Gemeentewet: zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/geldigheidsdatum_20-01-2016

Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en
Oost-Gelderland 2016

Toelichting wijziging aanhef
Bij de naamgeving sluiten we aan bij
 de meer gebruikelijke term ‘gemeenschappelijke regeling’ en
 art. 14, lid 2 van de Wet publieke gezondheid
(Wpg), dat de aanduiding ‘gemeentelijke
gezondheidsdienst’ voorschrijft.
De aanduiding ‘gemeentelijk’ past ook beter bij de
aard van GGD NOG: gezondheidsdienst van en
voor gemeenten.
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

De colleges van burgemeester en wethouders van
de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland,
Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe,
Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem,
Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en
Zutphen,

De colleges van burgemeester en wethouders van
de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland,
Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe,
Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem,
Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en
Zutphen,

Besluitvorming
De formele besluitvorming over de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling vindt plaats in de
periode april-juli 2016. Wij stellen voor om het
wijzigingsvoorstel in één keer langs de colleges en
de raden leiden. In de voorafgaande discussie is
de optie besproken van een gefaseerde
besluitvorming met twee rondes. Dat vinden wij
niet noodzakelijk en niet wenselijk.
Ons voorstel is dat de wijziging zo spoedig
mogelijk in 2016 in werking treedt.
Vrijstelling voor GGD-taak jeugdgezondheidszorg
Het overgrote deel van de aanpassingen kan zo
spoedig mogelijk van kracht worden. Voor de
mogelijke veranderingen in de taakopdracht aan
de GGD voor jeugdgezondheidszorg is nog
voorbereidingstijd nodig. Daarom hebben wij in de
gewijzigde regeling opgenomen dat deze
veranderingen per 1-1-2017 kunnen worden
geëffectueerd (zie overgangsbepaling art. 31). De
procedure hiervoor moet dan uiterlijk op 1 oktober
2016 zijn afgrond met een definitief besluit van de
betrokken gemeente(n).
Hiermee sluiten wij aan bij de procesafspraken die
gemeenten hebben gemaakt bij de ‘Dialoog
jeugdgezondheidszorg’. In de Dialoog jeugdgezondheidszorg bespreken de 22 NOGgemeenten de positionering van de jeugdgezondheidszorg.
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

GELET OP
de Wet publieke gezondheid, de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeentewet

GELET OP
de Wet publieke gezondheid, de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeentewet,

GEZIEN:
de toestemming, als bedoeld in art. 1, tweede en
derde lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, die van de onderscheiden
gemeenteraden is verkregen

GEZIEN:
de toestemming, bedoeld in artikel 1, tweede en
derde lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, die van de onderscheiden
gemeenteraden is verkregen,

OVERWEGENDE
dat de deelnemende gemeenten behoren tot de
regio Noord- en Oost-Gelderland als genoemd in
de Wet veiligheidsregio’s

OVERWEGENDE
dat de gemeenten van de deelnemende colleges
behoren tot de regio Noord- en Oost-Gelderland,
genoemd in de Wet veiligheidsregio’s;

dat de Wet publieke gezondheid bepaalt dat 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 zorgdragen voor de
instelling en instandhouding van een regionale
gezondheidsdienst in die regio

dat de Wet publieke gezondheid bepaalt dat de
colleges van burgemeester en wethouders van
gemeenten die behoren tot een regio, bedoeld in
de Wet veiligheidsregio’s, via het treffen van een
gemeenschappelijke regeling zorgdragen voor de
instelling en instandhouding van een regionale
gezondheidsdienst in die regio;
dat de gewijzigde Wet gemeenschappelijke
regelingen noodzaakt tot aanpassing van de
regeling;
dat aanpassing ook wenselijk is om de
verantwoordelijkheden van de gemeenten voor
de onderscheiden taken van de GGD te
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Toelichting
5e wijziging
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

verduidelijken en om de mogelijkheden voor
sturing door de gemeenten op lokaal en
regionaal niveau te vergroten,

BESLUITEN:

BESLUITEN:

Toelichting besluitvorming

vast te stellen en aan te gaan de navolgende
gemeenschappelijke regeling inzake publieke
gezondheidszorg

de Samenwerkingsregeling GGD Noord- en
Oost-Gelderland te wijzigen, waardoor de
regeling komt te luiden als volgt:

Bepalingen Wgr
Op basis van de Wgr besluiten de deelnemende
colleges van B&W over de wijziging van de
regeling. Hiervoor hebben zij de toestemming van
hun raden nodig.
Gemeenschappelijke regeling GGD NOG
De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat een
wijziging is tot stand gekomen, wanneer hiertoe is
besloten
 door de colleges van ten minste 2/3 van de
gemeenten (d.w.z. 15 gemeenten)
 die samen 2/3 van de stemmen in het
Algemeen Bestuur vertegenwoordigen (d.w.z.
61 van de 91 stemmen,1 stem per 10.000
inwoners).
Dit wordt vastgesteld in de vergadering van het
Algemeen Bestuur.

Hoofdstuk I

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Toelichting wijziging Artikel 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt

Het aantal begripsbepalingen is zo veel mogelijk
teruggebracht. Ook hebben wij de begripsomschrijvingen zo veel mogelijk vereenvoudigd.
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Artikel 1

verstaan onder:
 colleges: de colleges van burgemeester en
wethouders die aan deze regeling
deelnemen;
 directeur: de directeur publieke
gezondheid, bedoeld in artikel 14, derde lid,
van de Wet publieke gezondheid;
 gemeenten: de gemeenten waarvan het
college deelneemt aan deze regeling;
 GGD: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst,
bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
 Veiligheidsregio: het openbaar lichaam,
bedoeld in artikel 2, van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland, en
 wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt
verstaan onder:
a. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
(GGD): het openbaar lichaam als bedoeld
in artikel 2 van deze regeling;
a. Gemeente of deelnemer: een aan deze
regeling deelnemende gemeente;
b. Gedeputeerde staten: gedeputeerde
staten van de provincie Gelderland;
c. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur
als bedoeld in artikel 12 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen;
d. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als
bedoeld in artikel 12 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen;
e. Voorzitter: de voorzitter als bedoeld in
artikel 12 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen
f. Wet: de op 1 januari 1985 in werking
getreden Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr), zoals deze sedertdien is
gewijzigd;
g. Veiligheidsregio NOG: het openbaar
lichaam als bedoeld in artikel 2 van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland, goedgekeurd bij besluit van
gedeputeerde staten van Gelderland op 2
april 2004 en op gelijke datum inwerking
getreden.
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Toelichting
5e wijziging
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

2. Waar in deze regeling artikelen van de
Gemeentewet of van enige andere wet of
wettelijke regeling van overeenkomstige
toepassing worden verklaard, treden in die
artikelen in de plaats van de gemeente, de
raad, burgemeester en wethouders en de
burgemeester onderscheidenlijk de GGD, het
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de
voorzitter.

Openbaar lichaam
Artikel 2
1. Er is een openbaar lichaam, genaamd
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Noord- en Oost-Gelderland.
2. Het openbaar lichaam bezit
rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te
Apeldoorn.
3. Het rechtsgebied van het openbaar lichaam
omvat het gezamenlijke grondgebied van de
deelnemende gemeenten.
4. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat
uit de volgende organen: algemeen bestuur,
dagelijks bestuur en voorzitter.
5. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van
het openbaar lichaam.
Hoofdstuk II
Doelstelling, Belangen, taken en bevoegdheden

Toelichting
5e wijziging
Het oude artikel 1, tweede lid (Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing) is onder de
gewijzigde Wgr niet meer nodig. Als het wenselijk
is aanvullende artikelen uit de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing te laten zijn, dan
moet expliciet in de regeling staan welke artikelen
dit betreft (zie art. 9,3 nieuw van de regeling).

Artikel 2 Openbaar lichaam

Toelichting wijziging Artikel 2

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en
Oost-Gelderland.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te
Apeldoorn.

Bepalingen Wgr
De te schrappen onderdelen van artikel 2 zijn al
geregeld in de Wgr. Herhaling in de regeling is niet
nodig:
 wat in artikel 2, tweede lid, eerste deel van de
zin, is opgenomen, is al geregeld in art. 8,
eerste lid, Wgr: het openbaar lichaam is
rechtspersoon.
 wat in het derde, vierde en vijfde lid, is
opgenomen, vloeit al voort uit of staat in de
Wgr. Zo bepaalt art 12 Wgr dat het bestuur van
het openbaar lichaam bestaat uit een
algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en
een voorzitter.

Hoofdstuk II Belangen, taken en bevoegdheden

Toelichting vervallen Artikel 3 oud
Bepalingen Wgr
De Wgr schrijft voor dat de regeling vermeldt het

Doelstelling
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

belang of de belangen ter behartiging waarvan zij
is getroffen of gewijzigd. De oude artikelen 3
(doelstelling) en 4 (belangen) hebben wij hier
samengevoegd, Zo is het belang bondiger en
duidelijker geformuleerd. De doelstelling vervalt,
omdat deze wettelijk niet is vereist. Zie verder bij
artikel 4 oud / nieuw artikel 3.

Artikel 3
De GGD heeft tot doel het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de gemeenten
op het terrein van de publieke gezondheidszorg,
zulks met inachtneming van hetgeen in deze
regeling nader is bepaald met betrekking tot de
taken en bevoegdheden van de GGD.

Belangen
Artikel 4
De behartiging van de in artikel 3 genoemde
belangen omvat in ieder geval:
a. de bevordering van overleg met en tussen de
gemeenten ter afstemming en coördinatie van
gemeentelijke beleidsvoornemens en
beleidsmaatregelen;
b. de bevordering van gemeenschappelijke
standpuntbepalingen en waar nodig het
uitdragen van dergelijke gemeenschappelijke
standpuntbepalingen en het nemen van
overige initiatieven in het gemeenschappelijk
belang;
c. het voeren van overleg met andere overheden
en het voorstaan van genoemde belangen ook
bij andere instellingen;
d. het vertegenwoordigen van afzonderlijke
deelnemende gemeenten indien en voor zover
deze daarom verzoeken dan wel daarmee
instemmen;

Toelichting
5e wijziging

Artikel 4 oud / nieuw Artikel 3 Belangen
De colleges treffen deze regeling ter
behartiging van de belangen van de gemeenten
op het terrein van:
a. de publieke gezondheidszorg en de
afstemming ervan met de curatieve
gezondheidszorg en de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet
publieke gezondheid, en
b. maatschappelijke zorg en welzijn.

Toelichting wijziging Artikel 4 oud / nieuw
Artikel 3
Wijziging / Wet publieke gezondheid
Zie ook de toelichting bij art. 3 (oud).
De vermelde belangen vormen de basis en de
begrenzing voor de bevoegdheden die de colleges
aan de GGD overdragen. Voor de GGD gaat het in
de eerste plaats om de publieke gezondheid. De
formulering van de belangen is gebaseerd op de
algemene taakomschrijving van de colleges van
B&W in de Wet publieke gezondheid (art. 2, eerste
lid).
De Wpg omschrijft publieke gezondheidszorg als
“de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of
specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen
het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van
ziekten”.
De gemeenten laten ook taken door GGD
uitvoeren die raakvlakken hebben met publieke
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

e. het desgewenst verlenen van diensten aan
een of meer al dan niet aan de regeling
deelnemende gemeenten en het bevorderen
van de onderlinge dienstverlening tussen deze
gemeenten wanneer zulks uit
doelmatigheidsoverwegingen gewenst is;
f. het verrichten van onderzoek, het verzamelen
van gegevens en het geven van voorlichting
betreffende de belangenbehartiging door de
GGD in de ruimste zin.

Taken
Artikel 5
Ten behoeve van de realisatie van de in artikel 3
omschreven doelstelling en de behartiging van de
in artikel 4 omschreven belangen is de GGD belast
met de uitvoering van de volgende taken:
1. de preventieve en uitvoerende taken, genoemd
in de artikelen 2, 4, 5, 5a, 6 en 7 van de Wet
publieke gezondheid;
2. het uitbrengen van hygiëne-adviezen aan
instellingen;
3. het uitvoeren van inspecties bij kinderopvang
en peuterspeelzalen als bedoeld in de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen;
4. het uitbrengen van medisch-milieukundige
adviezen;
5. het vaccineren en voorlichten van reizigers;
6. het verrichten van taken op het terrein van de
forensische geneeskunde;

Toelichting
5e wijziging
gezondheid, maar strikt genomen op andere
terreinen liggen. Om hiervoor de juridische basis te
leggen, hebben wij bij de te behartigen belangen
ook maatschappelijke zorg en welzijn opgenomen.

Artikel 5 oud / nieuw Artikel 4 Taken
1. De colleges dragen op aan de GGD:
a. de uitvoering van de taken genoemd in
de artikelen 2, tweede lid, onder a tot en
met g, 5, tweede lid, onder e, 5a en 6,
eerste lid, van de Wet publieke
gezondheid, en
b. het houden van toezicht op de naleving
van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen,
bedoeld in artikel 1.61, eerste lid, en
artikel 2.19, eerste lid, van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
2. De colleges dragen op aan de GGD de
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg,
bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, onder
h en 5, eerste en tweede lid, onder a tot en
met d, van de Wet publieke gezondheid.
3. Een college kan het algemeen bestuur
verzoeken de taken, bedoeld in het tweede
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Toelichting wijziging Artikel 5 oud / nieuw
Artikel 4
Wijziging
Het nieuwe artikel 4 geeft de juridische uitkomst
weer van de discussie over een duidelijker indeling
van de taken van de GGD. Hierdoor worden de
verantwoordelijkheden van de gemeenten voor de
taken van de GGD ook duidelijker. Het Algemeen
Bestuur van de GGD heeft hierover adviezen van
PROOF adviseurs besproken en overgenomen. De
uitkomst van de discussie zal de komende tijd nog
verder worden uitgewerkt.
Met de nieuwe formulering komen wij ook
tegemoet aan het verzoek van B&W van
Apeldoorn om jeugdgezondheidszorg niet meer als
een verplichte taak op te nemen in de
gemeenschappelijke regeling GGD NOG.
Advies PROOF: vier soorten taken
Het Algemeen Bestuur heeft op basis van het
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

7. het verzorgen van cursussen en trainingen op
gezondheidsgebied;
8. het overigens uitvoeren van taken op het
terrein van de volksgezondheid, die van een
GGD verwacht mogen worden ten behoeve
van gemeenten, personen, instellingen en
organisaties.

lid, of onderdelen daarvan, voor hem niet
uit te voeren. Een college kan een verzoek
als bedoeld in de vorige volzin één keer per
twee jaar indienen en voor het eerst in
2017.
4. Het terugnemen van enige taak, als bedoeld
in het derde lid, geschiedt per 1 januari van
enig kalenderjaar met inachtneming van
een opzegtermijn van ten minste één
kalenderjaar.
5. Het college dat het verzoek, bedoeld in het
derde lid, doet, geeft opdracht tot het
uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek
naar de financiële, personele en overige
gevolgen. De formulering van de
onderzoeksopdracht en de keuze van de
onderzoeker komen tot stand in
overeenstemming met het dagelijks
bestuur. De kosten van het uitvoeren van
het onderzoek komen voor rekening van
het college dat het verzoek, bedoeld in het
derde lid, doet.
6. Het algemeen bestuur neemt op basis van
het onderzoek, bedoeld in het vijfde lid, een
besluit over het afhandelen van de
financiële, personele en overige gevolgen
van het verzoek, bedoeld in het derde lid,
voor de GGD. Daarbij geldt als
uitgangspunt dat de betrokken gemeente
de kosten draagt die het rechtstreekse
gevolg zijn van honorering van het verzoek,
bedoeld in het derde lid, en dat de overige
gemeenten hiervan geen financieel nadeel

advies van PROOF besloten vier soorten GGDtaken te onderscheiden:
A. wettelijk verplichte GGD-taken
B. wettelijke gemeentelijke taken die de GGD in
opdracht van de gemeenten kan uitvoeren
Bij de B-taken maken wij onderscheid in
 B1-taken, die de colleges aan de GGD
hebben opgedragen in de
gemeenschappelijke regeling en
 B2-taken, die de GGD voor de gemeenten
uitvoert op basis van subsidiëring en/of
dienstverleningsovereenkomsten.
C. autonome gemeentelijke taken die de GGD in
opdracht van de gemeenten kan uitvoeren
D. externe taken die de GGD in opdracht van
derden (rijk, politie, burgers) uitvoert.
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Er is juridisch gezien geen reden de vier
categorieën taken als zodanig vast te leggen in de
gemeenschappelijke regeling. Alleen de taken die
de colleges overdragen aan de GGD hoeven te
worden vermeld. De colleges leggen daarom de
overdracht van de ‘A-taken’ en de ‘B1-taken’ aan
de GGD vast in de gemeenschappelijke regeling.
Eerste lid (‘A-taken’)
 In de nieuwe opsomming van toepasselijke
artikelen uit de Wpg vervallen de artikelen 4 en
7 Wpg, omdat die zich niet richten tot de
colleges of de GGD.
 de toezichtstaak voor de kinderopvang is
duidelijker geformuleerd.
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

ondervinden.
7. Het algemeen bestuur neemt het besluit,
bedoeld in het zesde lid, met een
meerderheid van ten minste twee derde van
de leden van het algemeen bestuur die
samen ten minste twee derde van het aantal
in het algemeen bestuur uit te brengen
stemmen vertegenwoordigen.
8. Het college dat een verzoek als bedoeld in
het derde lid heeft gedaan, neemt na het
besluit van het algemeen bestuur, bedoeld
in het zesde lid, een definitief besluit.
9. De GGD kan diensten, anders dan die
bedoeld in het eerste en tweede lid,
verlenen aan één of meer gemeenten, als
deze daarom verzoeken en het algemeen
bestuur daartoe besluit.
10. Het algemeen bestuur kan een
modeldienstverleningsovereenkomst
vaststellen voor dienstverlening, als
bedoeld in het negende lid. In deze
modelovereenkomst wordt in elk geval
geregeld:
a. de diensten en prestaties die de GGD
levert;
b. de kosten die de GGD daarvoor in
rekening brengt;
c. de voorwaarden voor de uitvoering van
de opgedragen taken, en
d. de wijze van beëindiging van de
dienstverleningsovereenkomst.
11. Bij het verlenen van diensten aan derden
wordt in acht genomen dat te allen tijde het

Tweede lid (‘B1-taak: jeugdgezondheidszorg)
Er zijn verschillende mogelijkheden om te regelen
dat een gemeente niet verplicht is
jeugdgezondheidszorg als GGD-taak af te nemen.
Het algemeen bestuur heeft ervoor gekozen dat
alle 22 colleges de jeugdgezondheidszorg aan de
GGD overdragen in de gemeenschappelijke
regeling (‘B1-taak’). Tegelijk leggen de colleges in
de regeling vast, dat een college kan verzoeken
om deze taak terug te nemen, zonder wijziging van
de gemeenschappelijke regeling. Daarbij geldt dat
de betrokken gemeenten de financiële gevolgen
draagt en dat de overige gemeenten geen
financieel nadeel ondervinden. Aan de ene kant is
zo de keuzevrijheid van gemeenten geborgd. Aan
de andere kant is geborgd dat de andere
gemeenten hiervan geen financieel nadeel
hebben. De Regio Noord-Veluwe kent deze
mogelijkheid ook.
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Derde t/m achtste lid (terugneming GGD-taak
jeugdgezondheidszorg)
De terugnemingsprocedure verloopt als volgt:
1. een college dient een verzoek in bij algemeen
bestuur GGD
2. dit kan één keer per twee jaar, voor het eerst in
2017. De opzegtermijn is één jaar, zodat het
besluit feitelijk per 1-1-2019 wordt uitgevoerd.
Met deze frequentie en opzegtermijn hebben
wij een redelijk evenwicht gevonden tussen de
keuzevrijheid die gemeenten wensen en de tijd
die GGD- bestuur en -organisatie nodig
hebben voor bestuurlijke besluitvorming en

CONCEPT-VOORSTEL versie 2.5 – 22 april 2016

Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging
merendeel van de diensten wordt verleend
aan de gemeenten.

Toelichting
5e wijziging
organisatorische aanpassingen.
Een overgangsbepaling (art. 31) biedt ruimte
voor gemeenten die per 1-1-2017 de
jeugdgezondheidszorg niet meer door de GGD
willen laten uitvoeren. De gemeente Apeldoorn
heeft meegedeeld dat zij dit van plan is.
3. er vindt een onafhankelijk onderzoek plaats
naar de financiële, personele en overige
gevolgen. Het betrokken college is
verantwoordelijk voor dit onderzoek. Over de
onderzoeksopdracht en de keuze van de
onderzoeker beslissen het betrokken college
en het dagelijks bestuur van de GGD
gezamenlijk.
4. op basis van dit onderzoek neemt het
algemeen bestuur een besluit over het
afhandelen van de gevolgen. Hiervoor is een
versterkte meerderheid vereist. Het algemeen
bestuur beslist over het regelen van de
financiële en andere gevolgen. Het besluit om
JGZ-taken terug te nemen komt toe aan het
college dat om de terugneming verzoekt.
5. het betrokken college neemt een definitief
besluit.
Jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-18 jarigen
Van oudsher staat ‘jeugdgezondheidszorg’ in de
GGD-regeling niet gespecificeerd naar JGZ voor 418 jarigen. Historisch is dat verklaarbaar, omdat
gemeenten aanvankelijk geen bemoeienis hadden
met de JGZ voor 0-4 jarigen. PROOF adviseurs
adviseren om dit nu wel duidelijk te regelen.
Juridisch gezien draagt een college een taak over

11
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging
inclusief bevoegdheden. De betreffende gemeente
is dan niet meer bevoegd die taak zelf uit te
voeren. In dit geval is dan de GGD is bevoegd om
de jeugdgezondheidszorg uit te voeren.
Een mogelijke oplossing is om in de regeling per
gemeente op te nemen welk onderdeel van JGZ
de gemeenten overdragen aan GGD. Dit heeft
echter het gevolg dat een wijziging van de
gemeenschappelijke regeling nodig is als een
college de JGZ voor 0-4 jarigen door de GGD wil
laten uitvoeren. Dit is een onbedoeld effect dat niet
past bij de flexibiliteit die wij bij de taakopdracht
voor jeugdgezondheidszorg willen bieden aan de
gemeenten.
Wij geven de voorkeur aan de oplossing die
aansluit bij de hierna beschreven
‘terugnemingsvariant’ voor jeugdgezondheidszorg.
Daarbij dragen de colleges de
jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen over aan
de GGD in de gemeenschappelijke regeling.
Vervolgens geeft een college (desgewenst) pro
forma aan, dat het de jeugdgezondheidszorg voor
0-4 jarigen niet door de GGD wil laten uitvoeren.
Dit gebeurt op basis van de hiervoor beschreven
terugnemingsprocedure. Het besluit is zo een
onderdeel van de besluitvorming over de wijziging
de GGD-regeling en de dialoog
jeugdgezondheidszorg, Feitelijk verandert er niets.
Er is geen sprake van financiële en andere
gevolgen die zouden moeten worden afgehandeld.
Het gaat om een formele procedure om een en
ander juridisch goed te regelen.

12
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging
Andere dan de twee genoemde mogelijkheden om
dit juridisch te regelen in de regeling zelf zijn er
volgens PROOF niet. Het is denkbaar de zaak
praktisch te regelen met gentlemen’s agreement,
maar dan is de gemeente strikt genomen niet meer
zelf bevoegd de taak uit te voeren of de uitvoering
bij een andere organisatie te beleggen.
Negende lid: (‘B2 en C-taken’)
De GGD voert in dit model B2- en C-taken uit op
basis van subsidiëring door en/of dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten. Bij de
keuze spelen juridische en fiscale aspecten een rol
(btw, vennootschapsbelasting,
aanbestedingsregels, Wet markt en overheid). Dit
bekijken wij nog nader.
Het algemeen bestuur beslist in zijn algemeenheid
welke diensten de GGD aan gemeenten kan
verlenen. Het dagelijks bestuur gaat over de
uitvoering. Het dagelijks bestuur aanvaardt de
opdrachten en sluit overeenkomsten.
Elfde lid (‘D-taken’ voor derden: ‘merendeelcriterium inbesteding en aanbesteding')
De uitvoering van de taken in opdracht van derden
is een zelfstandige bevoegdheid van de GGD.
Hiervoor is niet een bepaling nodig in de
gemeenschappelijke regeling tussen de
gemeenten. Wel hebben wij een bepaling over het
‘merendeelcriterium’ opgenomen.
Bij opdrachten van derden aan de GGD wijzen
PROOF adviseurs op de regelgeving voor

13
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging
aanbestedingen. Het is wenselijk dat het algemeen
en dagelijks bestuur erop toezien dat de GGD het
merendeel (ten minste 80%) van de
werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten
worden verricht. Hiermee wordt voorkomen dat de
zogenoemde inbestedingsconstructie voor de
deelnemende gemeenten in gevaar komt. Als de
GGD voor meer dan 20% van de omzet in
opdracht van derden werkt, zouden gemeenten
taken niet meer via ‘inbesteding’ door de GGD
kunnen laten uitvoeren. Dan zouden de gemeente
een aanbestedingsprocedure voor de opdrachten
in gang moeten zetten. In dat geval wordt de GGD
gezien één van de (markt)partijen. Op dit moment
zit de omzet van de GGD voor derden ruim onder
de 20%.
Uitwerking ABCD-indeling in governance en
bedrijfsvoering
Het onderscheid in ABCD-taken zal tot uiting
komen in de governance en de bedrijfsvoering van
de GGD. Te denken valt aan de begroting, beleid
voor risicobeheersing en reserveringsbeleid,
bekostiging, afspraken en overeenkomsten over
opdrachten aan de GGD. Hierover beslist het
Algemeen Bestuur van de GGD. Op 18 februari
2016 heeft het AB ingestemd met een
oplossingsrichting die wij hebben voorgesteld. Dit
voorstel is per saldo kostenneutraal voor de
gemeenten. Ook komt het tegemoet aan de
veranderingen in de financiële regelgeving (Besluit
Begroting en Verantwoording, vennootschapsbelasting).
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging
Rechtstreeks opgedragen wettelijke GGD-taken
Soms kent een wet rechtstreeks een taak en/of
bevoegdheid tot aan de GGD. Dergelijke wettelijke
taken en /of bevoegdheden hoeven niet in de
gemeenschappelijke regeling te staan, omdat die
alleen gaat over taken en bevoegdheden die
gemeenten overdragen.
Rechtstreeks opgedragen wettelijke GGD-taken
zijn
 taken GGD in de geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio (art. 33,1
Wet veiligheidsregio’s)
 de advisering van de burgemeester over
besmette lijken (art. 22a Wet op de
lijkbezorging)
 de Wet op de jeugdverblijven belast de
colleges van B&W met het toezicht op
jeugdverblijven. d.w.z. volledig privaat
gefinancierde internaten waar kinderen
verblijven. De wet wijst GGD-ambtenaren aan
als toezichthouder. In de loop van 2016 treedt
de wet in werking.

Bevoegdheden
Artikel 6

Artikel 6 oud / nieuw Artikel 5 Bevoegdheden

Toelichting wijziging Artikel 6 oud / nieuw
Artikel 5

1. Ten behoeve van de uitvoering van de in

1. Ter uitvoering van de taken, bedoeld in
artikel 4, eerste en tweede lid, dragen de
colleges hun bevoegdheden, genoemd in
de wetten genoemd in artikel 4, eerste en
tweede lid, over aan het bestuur van de

Eerste lid: bevoegdheden bij verplichte GGDtaken
De omschrijving van de bevoegdheden in het
eerste lid is herzien. De colleges dragen de
uitvoerende bevoegdheden over die horen bij de

artikel 5 genoemde taken komen aan de
bestuursorganen van de GGD de daarop
betrekking hebbende gemeentelijke
bevoegdheden toe, zoals deze voortvloeien uit
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

de Wet publieke gezondheid, de Wet op het
bevolkingsonderzoek en de Wet op de
lijkbezorging.
2. De in artikel 27, derde lid, bedoelde directeur
van de GGD is toezichthouder in de zin van
artikel 1.61, eerste lid, en artikel 2.19, eerste
lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen. Aan deze directeur komen
de toezichthoudende bevoegdheden als
bedoeld in de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen toe.

GGD.
2. Onderdeel van een verzoek als bedoeld in
artikel 4, derde lid, en een besluit als
bedoeld in artikel 4, achtste lid, is de
wijziging in de overgedragen
bevoegdheden voor de taken die de
gemeente niet meer door de GGD wil laten
uitvoeren. De regeling hoeft hiervoor niet te
worden gewijzigd.
3. Ten behoeve van de taken, bedoeld in
artikel 4, negende lid, kan overdracht van
bevoegdheden plaatsvinden op voorstel
van het betreffende college, zonder dat
hiervoor de regeling hoeft te worden
gewijzigd.
4. De directeur is toezichthouder in de zin van
artikel 1.61, eerste lid, en artikel 2.19, eerste
lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen. Aan de directeur komen
de bevoegdheden als toezichthouder toe,
genoemd in de Algemene wet
bestuursrecht en de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
5. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de
oprichting van en de deelneming in
stichtingen, maatschappen,
vennootschappen, verenigingen,
coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen, als bedoeld in
artikel 31a van de wet.
6. Het algemeen bestuur neemt het besluit,
bedoeld in het vijfde lid, met een
meerderheid van ten minste twee derde van

wettelijk verplichte GGD-taken uit de Wpg. Deze
bevoegdheden moeten voldoende specifiek
worden aangeduid; vandaar de gekozen, niet heel
fraaie formulering. De colleges dragen verder geen
publiekrechtelijke bevoegdheden over.
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Tweede lid nieuw: terugneming
jeugdgezondheidszorg
Het tweede lid regelt dat bij het terugnemen van de
uitvoering van de taak jeugdgezondheidszorg ook
de betreffende bevoegdheden teruggaan naar het
betrokken college.
Derde lid: bevoegdheden buiten regeling om
Voor de ‘B2-taken’ kunnen de colleges aanvullend
op de gemeenschappelijke regeling bevoegdheden
delegeren. Deze bepaling is juridisch noodzakelijk.
In dit artikel vindt de koppeling van taken en
bevoegdheden. In het tweede lid is de koppeling
gemaakt van terugnemen van taken met
terugnemen van bevoegdheden. In het derde lid is
de koppeling gemaakt van aanvullende taken
buiten de regeling om met aanvullende
bevoegdheden. Zonder deze bepaling zou het niet
mogelijk zijn bevoegdheden buiten de regeling om
te delegeren.
Vierde lid
Deze bepaling geeft weer dat de colleges de
directeur van de GGD op grond van de verplichting
in de Wet kinderopvang c.a. hebben aangewezen
als toezichthouder. Daarmee krijgt de directeur
toezichthoudende bevoegdheden voor de

CONCEPT-VOORSTEL versie 2.5 – 22 april 2016

Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging
de leden van het algemeen bestuur die
samen ten minste twee derde van het aantal
in het algemeen bestuur uit te brengen
stemmen vertegenwoordigen.

Toelichting
5e wijziging
kinderopvang.
Vijfde en zesde lid nieuw
De bevoegdheden zijn aangevuld met oprichting
en deelneming stichtingen e.d. De gewijzigde Wgr
bepaalt dat het algemeen bestuur alleen tot
oprichting en deelneming in stichtingen e.d. kan
besluiten, als de regeling in deze mogelijkheid
voorziet (art. 31a).
De GGD werkt bij de uitvoering van zijn taken
nauw samen met andere organisaties in de
gemeenten en de regio’s. In dit opzicht zijn er bij
de jeugdgezondheidszorg volop ontwikkelingen.
Ook werkt GGD NOG binnen Oost-Nederland en
op landelijk niveau vaak samen met andere
organisaties en GGD’en. Hierbij gaat het om de
gezamenlijke uitvoering van GGD-taken en om
samenwerking voor de bedrijfsvoering. Daarom
stellen wij om het mogelijk te maken dat de GGD
deelneemt in bijvoorbeeld stichtingen of deze
opricht.
Het Algemeen Bestuur beslist hierover, nadat de
raden hun wensen en bedenkingen hebben
kunnen aangeven (zie art. 31a, tweede lid Wgr).
Voor dergelijke besluiten vinden wij een breed
draagvlak wenselijk. Daarom stellen we voor dat
voor een besluit een versterkte, tweederdemeerderheid in het algemeen bestuur is vereist.
Bevoegdheden buiten de regeling om
In de gemeenschappelijke regeling staan niet alle
bevoegdheden van de GGD. Soms kent een wet
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging
bevoegdheden toe aan de GGD (zie toelichting bij
artikel 4). Mandatering buiten de
gemeenschappelijke regeling om is ook mogelijk.
Zowel gemeentelijke als andere bestuursorganen
kunnen bevoegdheden aan de bestuursorganen
van de GGD mandateren. Voorbeelden uit de
huidige praktijk zijn
 de benoeming van lijkschouwers (mandaat van
de 22 colleges uit 2013, zie art. 4 Wet op de
lijkbezorging)
 de verstrekking van een maatwerkvoorziening
beschermd wonen (mandaat van de NoordVeluwse colleges in 2015, op basis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning)
 toezichthouder uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (aangewezen in 20152016 door de colleges van B&W)
 vergunningverlening (mandaat van de minister
van VWS sinds 2007) en toezicht houden op
basis van het Warenwetbesluit tatoeëren en
piercen.

Wijziging van belangen en taken
Artikel 7

Toelichting oud/vervallen artikel 7
Artikel 7 (oud) vervalt, omdat dit niet in overeenstemming is met de gewijzigde Wgr. Zie art. 10, lid
2, Wgr: de regeling kan bepalingen inhouden over
de wijze waarop veranderingen worden
aangebracht in de overgedragen bevoegdheden.
Dit betreft dus niet een verandering in de
belangen, zoals bedoeld in het oude artikel 7.
Hiervoor is de reguliere wijzigingsprocedure van

Overeenkomstig de procedure, neergelegd in
artikel 37, kan de opsomming van de belangen,
waarvoor wordt samengewerkt, als genoemd in
artikel 4 dan wel de opsomming van de taken, met
de uitvoering waarvan de GGD is belast, als
genoemd in artikel 5, worden gewijzigd.
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging
toepassing (zie art. 37 oud).

Hoofdstuk III

Hoofdstuk III Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur

Artikel 8 oud / nieuw Artikel 6 Samenstelling en
vervanging

Samenstelling
Artikel 8
1. Elke gemeente is in het algemeen bestuur
vertegenwoordigd met één lid, zijnde het lid
van het college van burgemeester en
wethouders, in het bijzonder belast met de
gemeentelijke portefeuille volksgezondheid.
2. Zij kunnen zich, indien zij verhinderd zijn een
vergadering bij te wonen, laten vervangen door
degene die hen als portefeuillehouder
volksgezondheid van hun gemeente vervangt.

1. Elk college wijst uit zijn midden één lid, te
weten de portefeuillehouder die is belast
met de gemeentelijke portefeuille
volksgezondheid, aan voor het algemeen
bestuur.
2. De colleges kunnen uit hun midden één
plaatsvervangend lid aanwijzen dat het lid,
bedoeld in het eerste lid, bij verhindering of
ontstentenis vervangt. Hetgeen in deze
regeling is bepaald ten aanzien van een lid
van het algemeen bestuur is van
overeenkomstige toepassing op het
plaatsvervangend lid, tenzij de regeling
anders bepaalt.

Toelichting wijziging Artikel 8 oud / nieuw
Artikel 6
Wijziging
PROOF adviseurs hebben geadviseerd de
bepaling over de aanwijzing van de AB-leden en
hun plaatsvervangers anders te formuleren. De
oude formulering is juridisch gezien niet specifiek
genoeg.
Juridisch gezien wordt niet de gemeente (als
rechtspersoon) vertegenwoordigd in het algemeen
bestuur, zoals de oude bepaling suggereerde. Het
college van B&W (als bestuursorgaan) is
deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling
voor de GGD Bij de aanwijzing van AB-leden is
daarom uitgangspunt dat het college wordt
vertegenwoordigd door één van haar
portefeuillehouders.
Ook de bepaling voor de aanwijzing van
plaatsvervangers is verbeterd. De plaatsvervanger
moet bij benoeming van het AB lid worden
aangewezen. De nieuwe formuleringen zijn
overgenomen van PROOF.
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

Artikel 9

Toelichting oud/vervallen Artikel 9

1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is
functiegebonden en eindigt van rechtswege
zodra het lid ophoudt portefeuillehouder
volksgezondheid van een gemeente te zijn.
2. Het lidmaatschap van de rechtsopvolgers van
de in het eerste lid bedoelde aftredende leden
vangt aan op het moment van hun benoeming
als portefeuillehouder volksgezondheid van
een gemeente.
3. Het algemeen bestuur kan vertegenwoordigers
van andere dan aan de GGD deelnemende
gemeenten alsmede vertegenwoordigers van
andere instellingen, toelaten tot de
vergaderingen van het algemeen bestuur.
In de vergaderingen kunnen zij van hun
gevoelen ten aanzien van te behandelen
onderwerpen doen blijken.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid
kan het algemeen bestuur zich doen bijstaan
door adviseurs.

Wijziging / bepalingen Wgr
Dit artikel over het lidmaatschap van het algemeen
bestuur vervalt. De leden 1 en 2 zijn al geregeld in
of vloeien voort uit de Wgr (art. 13, lid 2). Herhaling
in de regeling is niet nodig.

Werkwijze
Artikel 10
1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste
drie maal per jaar en voorts zo dikwijls als de
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig
oordeelt dan wel indien een aantal leden van
het algemeen bestuur, dat ten minste één
vijfde deel van het aantal stemmen
vertegenwoordigt dit schriftelijk, met opgave

De leden 3 en 4 vervallen. Deelname van niet-ABleden aan vergaderingen en bijstand door
adviseurs kunnen desgewenst in het reglement
van orde van het algemeen bestuur worden
opgenomen.

Artikel 10 oud / nieuw Artikel 7 Stemmen
1. Voor zover in deze regeling niet anders is
bepaald, worden besluiten van het algemeen
bestuur genomen met gewone meerderheid
van stemmen.
2. Het aantal stemmen dat elk lid van het
algemeen bestuur kan uitbrengen, bedraagt
één stem per 10.000 inwoners van de
gemeenten of gedeelte daarvan.
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Toelichting wijziging Artikel 10 oud / nieuw
Artikel 7
Wijziging / bepalingen Wgr
Het oude eerste lid van dit artikel vervalt. Er is
geen behoefte om het minimumaantal
vergaderingen van het AB uitdrukkelijk op meer
dan twee vast te leggen. Art. 22, lid 2, Wgr bepaalt
dat het algemeen bestuur jaarlijks ten minste
tweemaal vergadert. Vergaderen op verzoek van
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

van redenen, verzoekt.
2. Voor zover in deze regeling niet anders is
bepaald, worden besluiten van het algemeen
bestuur genomen met gewone meerderheid
van stemmen.
3. Het aantal stemmen, dat elk lid van het
algemeen bestuur kan uitbrengen bedraagt
één stem per 10.000 inwoners of gedeelte
daarvan van de afvaardigende gemeenten.
4. Voor de toepassing van het vorige lid wordt het
aantal inwoners van een gemeente vastgesteld
op de door het Centraal Bureau voor de
Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers
per 1 januari van het betreffende jaar.

3. Voor de toepassing van het vorige lid wordt het
aantal inwoners van een gemeente vastgesteld
op de door het Centraal Bureau voor de
Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers
per 1 januari van het betreffende jaar.

leden is geregeld in art. 22, lid 1, Wgr i.s.m. art. 17,
lid 2, Gemeentewet.

Het oude tweede lid zou eigenlijk ook kunnen
vervallen (zie art. 22, lid 1, Wgr i.s.m. art. 30, lid 1,
Gemeentewet). Wij handhaven het echter voor de
begrijpelijkheid van lid 2 (het oude lid 3), over het
bepalen van de gewogen stemmen). Ook is het zo
begrijpelijker dat voor bij een aantal belangrijke
besluiten een versterkte meerderheid is vereist
(bijvoorbeeld over bijdrageverordening, instelling
bestuurscommissies, wijziging gemeenschappelijke regeling).

Artikel 11

Toelichting oud/vervallen artikel 11

Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar.
De deuren worden gesloten wanneer ten minste
één vijfde deel der aanwezige leden dit verzoekt
dan wel de voorzitter dit noodzakelijk acht. Het
algemeen bestuur beslist vervolgens of met
gesloten deuren zal worden vergaderd. Het
bepaalde in artikel 23 van de wet is van
toepassing.

Wijziging / bepalingen Wgr
Dit artikel over openbaarheid van vergaderingen
vervalt, omdat de inhoud is geregeld in art. 22, lid
1, Wgr, in samenhang met art. 23 Gemeentewet.
Art 23 Wgr blijft van toepassing, ook al verwijst de
Samenwerkingsregeling er niet meer naar (gaat
over besloten vergaderingen en geheimhouding).

Artikel 12

Toelichting oud/vervallen artikel 12

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn
vergaderingen een reglement van orde vast.
2. Het reglement van orde bevat bepalingen
omtrent de toezending c.q. tervisielegging ten

Wijziging / bepalingen Wgr
Dit artikel vervalt, omdat de Wgr al regelt dat het
algemeen bestuur een reglement van orde
vaststelt (art. 22, lid 1, Wgr in samenhang met art.

21

CONCEPT-VOORSTEL versie 2.5 – 22 april 2016

Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

behoeve van de leden van de raden van de
gemeenten van door de voorzitter van het
dagelijks bestuur aan de leden van het
algemeen bestuur toegezonden stukken
alsmede omtrent het horen van de gemeenten
ten aanzien van door het algemeen bestuur te
nemen besluiten.
3. Een exemplaar van het reglement van orde
wordt ter kennisneming toegezonden aan de
raden van de deelnemende gemeenten.

16 Gemeentewet).

Artikel 13
De artikelen 20, 22, 26, eerste lid, 28 eerste tot en
met derde lid en 29 tot en met 32 van de
Gemeentewet zijn van overeenkomstige
toepassing tenzij het reglement van orde, bedoeld
in artikel 12, anders bepaalt.

Toelichting oud/vervallen artikel 13

Bevoegdheden
Artikel 14

Toelichting oud/vervallen artikel 14

De bepalingen in lid 2 en 3 hebben in de praktijk
geen toegevoegde waarde. De kaders voor het
informeren en betrekken van raden zijn elders
vastgelegd. Verder is het aan de GGD-bestuurders
/ wethouders hier actief invulling aan te geven.

Wijziging / bepalingen Wgr
Dit artikel vervalt. De inhoud van art. 13 is nu
geregeld in de gewijzigde Wgr (art. 22). De
artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33
Gemeentewet zijn (in beginsel) van
overeenkomstige toepassing. Het gaat om regels
voor de AB-vergaderingen (oproep, quorum,
stemmen, besloten vergaderingen).

Wijziging / bepalingen Wgr
Dit artikel vervalt. De gewijzigde Wgr (art. 33)
regelt nu dat bevoegdheden in beginsel bij het
algemeen bestuur berusten.

Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling,
die niet aan een ander bestuursorgaan zijn
opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.
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Hoofdstuk IV

Hoofdstuk IV Het dagelijks bestuur

Toelichting wijziging Artikel 15 oud / nieuw
Artikel 8

Het dagelijks bestuur

Artikel 15 oud / nieuw Artikel 8 Samenstelling

Samenstelling
Artikel 15

1. Het dagelijks bestuur bestaat, de voorzitter
inbegrepen, uit ten minste vijf en ten hoogste
acht leden.
2. Onder toepassing van artikel 14, tweede lid,
van de wet, kan het algemeen bestuur een lid
van het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio tot lid van het dagelijks
bestuur benoemen. De benoeming is van
kracht na akkoord van het dagelijks bestuur
van de Veiligheidsregio.
3. Het algemeen bestuur bepaalt, met
inachtneming van het bepaalde in het eerste
lid, het aantal te vervullen plaatsen in het
dagelijks bestuur.

1. Het dagelijks bestuur bestaat, de voorzitter
inbegrepen, uit ten minste vijf en ten hoogste
acht leden
2. Met uitzondering van het lid genoemd in het
derde lid worden de leden van het dagelijks
bestuur door het algemeen bestuur uit zijn
midden benoemd.
3. Onder toepassing van artikel 14, tweede lid,
van de wet, benoemt het algemeen bestuur op
voordracht van het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio NOG één lid van dit bestuur
tot lid van het dagelijks bestuur.
4. Het algemeen bestuur bepaalt, met
inachtneming van het bepaalde in het eerste
lid, het aantal te vervullen plaatsen in het
dagelijks bestuur.
5. Indien er sprake is van langdurige verhindering
van een lid, hetgeen ter beoordeling staat van
het algemeen bestuur, wijst het algemeen
bestuur een plaatsvervangend lid aan.
6. Als plaatsvervanger van het lid genoemd in
het derde lid wijst het algemeen bestuur op
voordracht van het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio NOG een lid van dit bestuur
aan.

Vervallen art. 15,2 oud / bepalingen Wgr
Het oude tweede lid (AB benoemt uit zijn midden
het DB) is geregeld in art. 14, lid 1, Wgr. Deze
bepaling vervalt dus. Wij hebben er niet voor
gekozen om met het oog op de leesbaarheid de
bepaling toch te laten staan. Hetzelfde geldt voor
de mogelijkheid toe te voegen dat rekening wordt
gehouden met een evenwichtige geografische
afvaardiging vanuit de deelnemende gemeenten,
zoals bij de Veiligheidsregio NOG (zie ook
toelichting hierna bij artikel 8, lid 2 nieuw).
Wijziging art. 15, 3 oud / art. 8,2 nieuw
PROOF adviseurs adviseren een andere
formulering voor de benoeming van het ‘externe
DB-lid’ vanuit de Veiligheidsregio NOG (het oude
art. 15, lid 3). Zij wijzen erop dat de Veiligheidsregio NOG niet in de gemeenschappelijke regeling
voor de GGD kan worden gebonden om een
voordracht te doen voor het externe DB-lid. Deze
regeling is immers een overeenkomst tussen de
colleges. Daarbij is de Veiligheidsregio geen
deelnemende partij.
Daarnaast werd op de wijze waarop het artikel was
geformuleerd de bevoegdheid de facto ontnomen
aan het algemeen bestuur (immers: van een
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Voorstel nieuwe tekst
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Toelichting
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voordracht mag je niet afwijken). De bevoegdheid
van het algemeen bestuur kan wel worden
geclausuleerd, maar niet op die wijze worden
ingeperkt. PROOF acht het op de manier waarop
het nu is geformuleerd juridisch wel mogelijk.
Wijziging art. 15, 3 oud / art. 8,3 nieuw
Verder vervallen de bepalingen voor
plaatsvervanging van DB-leden bij langdurige
verhindering. PROOF merkt hierbij op dat de Wgr
niet de mogelijkheid kent van plaatsvervanging van
DB-leden.
Bestuurlijke afspraken bestuurssamenstelling
Ter toelichting: bij GGD NOG is het gebruikelijk dat
de AB-leden uit de drie regio’s Noord-Veluwe,
Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek een
aanbeveling doen voor een DB-lid uit de eigen
regio. Het Algemeen Bestuur neemt in de praktijk
de drie aanbevelingen over. Daarnaast wijst het
Algemeen Bestuur als geheel een voorzitter en
desgewenst meer DB-leden aan.
Zie voor de toevoeging van het nieuwe lid 6 hierna
bij artikel 16 (oud).

Artikel 16

Toelichting oud/vervallen artikel 16

1. De leden van het dagelijks bestuur treden als
lid van dat bestuur af op de dag waarop de
zittingsperiode eindigt van het college van
burgemeester en wethouders waarvan zij deel

Wijziging / bepalingen Wgr
De leden 1 en 2 vervallen. Art. 13, lid 2, Wgr regelt
dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur
eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt
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uitmaken. Zij zijn terstond herbenoembaar.
2. Een lid als bedoeld in artikel 15, tweede lid, dat
tussentijds ophoudt lid van algemeen bestuur
te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks
bestuur te zijn.
3. Als het lid genoemd in artikel 15, derde lid, of
zijn plaatsvervanger tussentijds ophoudt lid
van het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio NOG te zijn, houdt hij tevens
op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

Werkwijze
Artikel 17
1. Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks en
voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig
oordeelt.
2. In de vergadering van het dagelijks bestuur
heeft elk lid één stem. Ingeval de stemmen
staken beslist de stem van de voorzitter.
3. De artikelen 22, 28, eerste tot en met derde lid,
30, 31, 56 en 59 van de Gemeentewet zijn ten
aanzien van de vergaderingen van het
dagelijks bestuur van overeenkomstige
toepassing.
4. In de constituerende vergadering van elke
zittingsperiode bepalen de leden van het
dagelijks bestuur de onderlinge taakverdeling
en de werkwijze.
5. De taakverdeling geschiedt op een zodanige
wijze, dat voor iedere taak of onderdeel
daarvan een plaatsvervanger wordt

Toelichting
5e wijziging
wethouder van de desbetreffende deelnemende
gemeente te zijn.
Voor het “externe” DB-lid vanuit van DB van de
Veiligheidsregio is ook het DB-lidmaatschap een
uitdrukkelijk vereiste (zie het nieuwe art. 8, tweede
lid).

Artikel 17 oud / nieuw Artikel 9 Werkwijze
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls
als de voorzitter of ten minste twee leden
dit nodig oordelen.
2. In de vergadering van het dagelijks bestuur
heeft elk lid één stem.
3. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 30,
31, 56 en 59 van de Gemeentewet zijn ten
aanzien van de vergaderingen van het
dagelijks bestuur van overeenkomstige
toepassing.
4. In de constituerende vergadering van elke
zittingsperiode bepalen de leden van het
dagelijks bestuur de onderlinge taakverdeling
en de werkwijze.
5. De taakverdeling geschiedt op een zodanige
wijze, dat voor iedere taak of onderdeel
daarvan een plaatsvervanger wordt
aangewezen.
6. De taakverdeling en de afspraken over de
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Toelichting wijziging Artikel 17 oud / nieuw
Artikel 9
Wijziging
Het voorschrift dat het dagelijks bestuur
maandelijks vergadert komt niet overeen met de
praktijk. In plaats hiervan komt een
standaardbepaling die in meer
gemeenschappelijke regelingen staat.
Verder vervalt in het tweede lid het onderdeel over
de beslissende stem van de voorzitter bij het
staken van stemmen. Dit is al geregeld door art. 59
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing te
verklaren in het derde lid. Als bij zakelijke
aangelegenheden (niet bij benoemingen e.d.) de
stemmen twee keer staken, beslist de stem van de
voorzitter.
De verwijzing naar artikel 22 Gemeentewet voor
het dagelijks bestuur vervalt. Dit is een juridische
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aangewezen.
6. De taakverdeling en de afspraken omtrent de
werkwijze worden meegedeeld aan het
algemeen bestuur en aan de deelnemende
gemeenten.
7. Het dagelijks bestuur kan een reglement van
orde voor zijn vergaderingen vaststellen. Een
aldus vastgesteld reglement wordt aan het
algemeen bestuur meegedeeld.

werkwijze worden meegedeeld aan het
algemeen bestuur en aan de colleges.
7. Het dagelijks bestuur kan een reglement van
orde voor zijn vergaderingen vaststellen, dat
aan het algemeen bestuur wordt meegedeeld.

correctie. Dit artikel regelt de immuniteit (d.w.z. niet
vervolgd kunnen worden voor uitspraken). Hiervoor
is een wettelijke grondslag vereist, en die is niet in
het geval van het dagelijks bestuur (evenmin als
voor het college van B&W). De Wgr regelt dit wel
voor het algemeen bestuur en advies- en bestuurscommissies.

Bevoegdheden
Artikel 18

Artikel 18 oud / nieuw Artikel 10 Bevoegdheden

Toelichting (nieuw) artikel 10

In aanvulling op de bevoegdheden, genoemd in
artikel 33b van de wet is aan het dagelijks bestuur
opgedragen:
a. het voorstaan van de belangen van de
gemeenten en GGD bij andere overheden en
andere instellingen, diensten of personen
waarmee contact voor de GGD van belang is,
en
b. de coördinatie van de werkzaamheden van de
commissies en de
portefeuillehoudersoverleggen, bedoeld in de
artikelen 12, 13 en 14, ter bevordering en
bewaking van de eenheid van het bestuur.

Wijziging / bepalingen Wgr
Het oude artikel 18 vervalt grotendeels, omdat de
gewijzigde Wgr de bevoegdheden van het
dagelijks bestuur regelt (art. 33b):
 voeren van het dagelijks bestuur
 beslissingen algemeen bestuur voorbereiden
en uitvoeren;
 regels vaststellen over de ambtelijke
organisatie en ambtenaren benoemen c.a.
 besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen en rechtsgedingen,
bezwaarprocedures enz.

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen:
a. het behoorlijk voorbereiden van al hetgeen
aan het algemeen bestuur ter overweging
en beslissing zal worden voorgelegd;
b. het voorstaan van de belangen van de
GGD en de deelnemers bij andere
overheden en andere instellingen,
diensten of personen waarmee contact
voor de GGD van belang is;
c. het uitvoeren van de beslissingen van het
algemeen bestuur;
d. de coördinatie van de werkzaamheden van
de commissies en de
portefeuillehoudersoverleggen als bedoeld
in respectievelijk de artikelen 22 en 21 van
deze regeling, ter bevordering en
bewaking van de eenheid van het bestuur;
e. het beheer van de vermogenswaarden;
f. de zorg, voorzover deze niet aan anderen
toekomt, voor de controle op het beheer

In de Wgr staan niet de algemene bevoegdheden
als voorstaan van GGD-belangen (lid 1 onder b.)
en de coördinatie van commissies en
portefeuillehoudersoverleggen (lid 1 onder d.).
Voor de duidelijkheid handhaven wij deze twee
bepalingen.
De gewijzigde Wgr regelt ook dat het algemeen
bestuur bevoegdheden kan overdragen aan het
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van de vermogenswaarden en de
boekhouding;
g. het nemen van alle conservatoire
maatregelen, zowel in als buiten rechte en
het doen van alles wat nodig is ter
voorkoming van verjaring en verlies van
recht en bezit;
h. de uitvoering van de voor het personeel
van de GGD geldende
rechtspositieregelingen, één en ander met
inachtneming van het bepaalde in artikel
28 van deze regeling; het dagelijks bestuur
kan deze uitvoering geheel of ten dele
mandateren aan het management.
i. het verlenen van ambtelijke bijstand aan
dan wel, zo nodig, het doen van een
beroep op ambtelijke bijstand van één of
meer gemeenten, alsmede het bepalen
van de voorwaarden, waaronder deze
bijstand zal geschieden.
j. het namens de GGD aangaan van
overeenkomsten, voor zover passend
binnen de door het algemeen bestuur
vastgestelde randvoorwaarden, waaronder
begrepen de financiële randvoorwaarden.
2. Het dagelijks bestuur is voorts belast met het
formuleren en implementeren van een visie op
de beleidsmatige ontwikkeling van de GGD.
De ontwerp-visie wordt ter vaststelling aan het
algemeen bestuur aangeboden.
3. Het dagelijks bestuur oefent, indien het
algemeen bestuur daartoe besluit en naar door
het algemeen bestuur te stellen regels, de aan

Toelichting
5e wijziging
dagelijks bestuur, met enkele uitzonderingen, zoals
het vaststellen van begroting en jaarrekening (art.
33a).
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Hoofdstuk V

Hoofdstuk V De voorzitter

Toelichting wijziging Artikel 19 oud / nieuw
artikel 11

De voorzitter
Artikel 19

Artikel 19 oud / nieuw Artikel 11 Aanwijzing en
bevoegdheden

het algemeen bestuur toekomende
bevoegdheden uit, met uitzondering van
a. het vaststellen en wijzigen van de
begroting.
b. het vaststellen van de jaarrekening.
c. het vaststellen van verordeningen, tenzij
dit bij of krachtens de wet is toegestaan.
d. het vaststellen van een verordening,
inhoudende een beschrijving van de
uitgangspunten voor het financiële beleid,
alsmede voor het financiële beheer en
voor de inrichting van de financiële
organisatie, als bedoeld in artikel 212
Gemeentewet
e. het vaststellen van regels voor de controle
op het financiële beheer en op de inrichting
van de financiële organisatie, als bedoeld
in artikel 213 Gemeentewet.
f. het vaststellen van regels betreffende het
verrichten van periodiek onderzoek door
het dagelijks bestuur naar de
doelmatigheid en de doeltreffendheid van
het door hem gevoerde bestuur, als
bedoeld in artikel 213a Gemeentewet.
g. het overigens nemen van besluiten, die bij
of krachtens de wet zijn voorbehouden aan
het algemeen bestuur.
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1. De voorzitter van de GGD wordt door het
algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.
Het dagelijks bestuur stelt daartoe een
aanbeveling op.
2. Bij verhindering of ontstentenis van de
voorzitter wordt deze vervangen door een lid
van het dagelijks bestuur, door dat bestuur aan
te wijzen.
3. Het voorzitterschap eindigt op het tijdstip
genoemd in artikel 16, eerste lid. De voorzitter
is terstond herbenoembaar.
4. De voorzitter van de GGD is voorzitter van het
algemeen bestuur en van het dagelijks
bestuur.

1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur
uit zijn midden aangewezen. Het dagelijks
bestuur stelt daartoe een aanbeveling op.
2. Het algemeen bestuur wijst de
plaatsvervangend voorzitter aan uit de
leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur stelt daartoe een aanbeveling op.
3. De stukken, die van het algemeen bestuur en
van het dagelijks bestuur uitgaan, worden
door de voorzitter ondertekend en door de
secretaris medeondertekend.

Toelichting
5e wijziging
Art. 14 Wgr regelt de aanwijzing van de leden van
het dagelijks bestuur. Wij handhaven het eerste lid
1 toch, omdat zo de bepaling over de aanbeveling
van het dagelijks bestuur begrijpelijk blijft.
Op advies van PROOF adviseurs is lid 2
aangepast. De aanwijzing van de
plaatsvervangend voorzitter is nu juridisch correct
geregeld. Wij hebben toegevoegd dat het dagelijks
bestuur een aanbeveling opstelt voor de
plaatsvervangend voorzitter.
De (oude) leden 3. en 4. zijn geregeld in de Wgr
(art. 13, lid 2, resp. art 12, lid 3), en vervallen.
Lid 3 nieuw verduidelijkt de regels voor
ondertekening van de stukken die uitgaan van het
algemeen en dagelijks bestuur. Voor stukken van
het algemeen bestuur is de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing (zie art 22 Wgr i.s.m.
art. 32a Gemeentewet), voor stukken van het
dagelijks bestuur regelt de wet dit niet zo duidelijk.

Artikel 20

Toelichting oud / deels vervallen / deels
verplaatst artikel 20

1. De voorzitter is belast met de leiding van de
vergaderingen van het algemeen bestuur en
van het dagelijks bestuur.
2. De voorzitter tekent alle stukken, die van het
algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur
uitgaan.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de GGD in en

Wijziging / bepalingen Wgr
Dit artikel vervalt. Lid 1 vloeit voort uit de Wgr, lid 3
(eerste zin) en lid 4 zijn geregeld in de Wgr (art.
12, lid 3, en 33d).
Lid 2 wordt verplaatst naar (nieuw) artikel 11,
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buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur
van een gemeente, die partij is in een geding,
waarbij de GGD is betrokken, doet hij zich
overeenkomstig het bepaalde in artikel 19,
tweede lid, vervangen.
4. De voorzitter kan de vertegenwoordiging
opdragen aan een lid van het dagelijks
bestuur.

Hoofdstuk VI
Portefeuillehoudersoverleggen
Artikel 21
1. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het
bijeenroepen van overleggen van
portefeuillehouders, afkomstig uit alle dan wel
een gedeelte van de gemeenten, met het oog
op de belangen en taken, als bedoeld in de

Toelichting
5e wijziging
derde lid.
Lid 3 en 4 vervallen. De eerste volzin is geregeld in
de gewijzigde Wgr (art. 33d).
De Wgr regelt dat de voorzitter het openbaar
lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigt. De
voorzitter kan de vertegenwoordiging opdragen
aan een door hem aan te wijzen persoon.
Het voorschrijven van vervanging in het geval de
gemeenten van de voorzitter betrokken is bij een
geding, is volgens PROOF juridisch niet mogelijk.
De Wgr legt de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging bij de voorzitter en stelt hier
geen voorbehoud aan. Hij zodoende altijd
bevoegd. Hij kan alleen zelf zijn bevoegdheid
inperken in een intern reglement. Overigens, als de
voorzitter de bevoegdheid opdraagt aan een
ander, gaat het altijd om mandaat en kan hij
instructies geven in het concrete geval.
Lid 4 vervalt, omdat dit – zoals hiervoor gezegd - is
geregeld in de Wgr (art. 33d, tweede lid)

Hoofdstuk VI Portefeuillehoudersoverleggen,
advies- en bestuurscommissies

Toelichting wijziging Artikel 21 oud / nieuw
artikel 12

Artikel 21 oud / nieuw Artikel 12
Portefeuillehoudersoverleggen

Wijziging
In de huidige praktijk vindt aansluitend aan de
(openbare) vergaderingen van het algemeen
bestuur een (besloten, informeel) portefeuillehoudersoverleg plaats met alle 22 gemeenten.
Hierin wisselen de gemeenten informatie uit over
actuele ontwikkelingen en bespreken zij

1. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het
bijeenroepen van overleggen van
portefeuillehouders, afkomstig uit alle dan wel
een gedeelte van de gemeenten, met het oog
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Toelichting
5e wijziging

artikelen 4 en 5 van deze regeling.
2. Het portefeuillehoudersoverleg bespreekt de
ontwikkelingen op zijn werkterrein en brengt
terzake advies uit aan het dagelijks bestuur.
3. Een advies, als bedoeld in het tweede lid, is
een zwaarwegend advies.
4. Indien een advies van het
portefeuillehoudersoverleg een
aangelegenheid betreft die ter beslissing aan
het algemeen bestuur zal worden voorgelegd,
verwerkt het dagelijks bestuur dit advies in zijn
voorstel aan het algemeen bestuur.
5. Het dagelijks bestuur bepaalt welk lid uit zijn
midden optreedt als voorzitter van het
betreffende portefeuillehoudersoverleg.

op de belangen en taken, bedoeld in de
artikelen 3 en 4 van deze regeling.
2. Het portefeuillehoudersoverleg bespreekt de
ontwikkelingen op zijn werkterrein.
3. Het dagelijks bestuur bepaalt welk lid uit zijn
midden optreedt als voorzitter van het
betreffende portefeuillehoudersoverleg.

desgewenst standpunten. Daarnaast informeert de
GGD in dit overleg de portefeuillehouders over
ontwikkelingen in de publieke gezondheid.
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Ook al heeft de bestaande bepaling juridisch geen
toegevoegde waarde, de huidige bestuurlijke
praktijk voldoet goed. Daarom vinden wij het niet
wenselijk de bestaande bepaling helemaal te laten
vervallen en daarmee wellicht ongewild vragen op
te roepen. Wel is de bepaling zo aangepast dat de
huidige functie van informatie-uitwisseling centraal
staat. De onderdelen over advisering vervallen. Als
het doel van een overleg nadrukkelijk advisering
van het dagelijks en algemeen bestuur is, dan is
het wenselijk te kiezen voor een adviescommissie.
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

Hoofdstuk VII

Artikel 22 oud / nieuw Artikel 13
Adviescommissies

Toelichting wijziging Artikel 22 oud / nieuw
artikel 13

Als commissies van advies worden ingesteld,
worden regels gesteld over de coördinatie van
de werkzaamheden door het dagelijks bestuur,
ter bevordering en bewaking van de eenheid
van het bestuur.

Wijziging / bepalingen Wgr
De Wgr regelt de mogelijkheid om
adviescommissies in te stellen (art. 24). Dit hoeft
niet in de gemeenschappelijke regeling te staan.
Wel stellen wij voor om aanvullend op te nemen
dat de afstemming met het dagelijks bestuur wordt
geregeld. Dit is minder strikt geformuleerd dan in
de oude regeling, die een koppeling tussen
portefeuillehouder in het DB en de
adviescommissie kent. Een alternatief zou zijn dit
in het reglement van een adviescommissie te
regelen.

Adviescommissies
Artikel 22
1. Voor de belangen en taken, als bedoeld in de
artikelen 4 en 5 van deze regeling, kunnen,
conform de betreffende bepalingen in de
Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke
regelingen, commissies van advies worden
ingesteld.
2. De portefeuillehouder in het dagelijks bestuur,
wiens taak het betreft, is in de betreffende
commissievergadering voor zijn taakonderdeel
aanwezig.

PROOF adviseurs hebben een advies uitgebracht
over adviescommissies en de mogelijkheden om
de lokale en regionale sturing door de gemeenten
te versterken. Dat advies gaat met name ook over
de vormgeving van de ‘gentlemen’s agreement’,
om te borgen dat het algemeen bestuur in beginsel
de adviezen overneemt.

nieuw Artikel 14 Bestuurscommissies

Toelichting (nieuw) artikel 14

1. Het algemeen bestuur kan
bestuurscommissies instellen met het oog
op de behartiging van bepaalde belangen,
bedoeld in artikel 3.
2. Voor het tot stand komen van een besluit,
bedoeld in het eerste lid, is de meerderheid

Wijziging / bepalingen Wgr
De gewijzigde Wgr (art. 25) voorziet in de
mogelijkheid van de instelling van bestuurscommissies. Een bestuurscommissie kan de taken
en bevoegdheden overnemen voor de besturing
van een taakonderdeel van de GGD (met
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

vereist van ten minste twee derde van de
leden van het algemeen bestuur, die samen
ten minste twee derde van het aantal in het
algemeen bestuur uit te brengen stemmen
vertegenwoordigen.
3. Als bestuurscommissies worden ingesteld,
worden regels gesteld over de coördinatie
van de werkzaamheden door het dagelijks
bestuur, ter bevordering en bewaking van
de eenheid van het bestuur.

uitzondering van het budgetrecht; dit blijft bij het
algemeen bestuur). Bestuurscommissies kunnen
niet voor een bepaald gebied worden ingesteld
(het gaat om functionele en niet om territoriale
commissies).
PROOF adviseurs hebben ook deze mogelijkheid
toegelicht in zijn advies over sturing van de GGD.
Vooralsnog verwachten wij meer van de
mogelijkheden van adviescommissies, maar wij
willen de mogelijkheid wel opnemen in de
gemeenschappelijke regeling.
Het Algemeen Bestuur beslist over de instelling
van bestuurscommissies, nadat de raden hun
wensen en bedenkingen hebben kunnen aangeven
(zie art. 25, tweede lid Wgr). Gezien het belang
van bestuurscommissies stellen we voor dat voor
een besluit een versterkte, tweederdemeerderheid
in het algemeen bestuur is vereist. Evenals bij de
adviescommissies stellen wij voor om aanvullend
op te nemen dat de afstemming met het dagelijks
bestuur wordt geregeld.

Hoofdstuk VIII

Hoofdstuk VII Inlichtingen en verantwoording

Inlichtingen en verantwoording

Toelichting oud/vervallen Artikel 23
Wijziging / bepalingen Wgr
Het bestaande artikel 23 vervalt. Art. 19a Wgr
regelt verantwoording en inlichtingen door het DB
aan het AB, evenals het ontslag van DB-leden
door het AB.

Paragraaf 1
Relaties dagelijks bestuur –
algemeen bestuur
Artikel 23
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

Artikel 24 oud / nieuw Artikel 15 Bestuur GGD colleges en raden

Toelichting wijziging Artikel 24 oud / nieuw
Artikel 15

1. Het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur verstrekken aan de colleges en de
raden alle gevraagde inlichtingen die door
één of meer van die colleges of raden, of
één of meer leden hiervan, worden
verlangd.
2. Het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur geven aan de colleges en de raden

Wijziging / bepalingen Wgr
Dit is een uitwerking van art. 17 Wgr, dat met
toevoeging van een bredere en actieve
informatieplicht. Art. 17 Wgr spreekt over
gevraagde inlichtingen aan raden. In de gewijzigde
bepaling van de gemeenschappelijke regeling
worden ook de colleges vermeld en ongevraagde
inlichtingen geregeld.

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn,
tezamen en ieder afzonderlijk, aan het
algemeen bestuur verantwoording
verschuldigd voor het door hen gevoerde
bestuur op een nader in het reglement van
orde voor de vergaderingen van het algemeen
bestuur te bepalen wijze.
2. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan
het algemeen bestuur, wanneer dit college of
één of meer leden daarvan hierom verzoekt,
alle gevraagde inlichtingen, op een nader in
het reglement van orde voor de vergaderingen
van het algemeen bestuur te bepalen wijze.
3. De leden van het dagelijks bestuur, de
voorzitter inbegrepen, kunnen door het
algemeen bestuur worden ontslagen indien
deze leden het vertrouwen van het algemeen
bestuur niet meer bezitten. In dit geval zijn de
artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing

Paragraaf 2
gemeenten

Relaties bestuur – raden van de

Artikel 24
1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
verstrekken aan de raden van de gemeenten
alle inlichtingen die door één of meer leden
van die raden worden verlangd, op een nader
bij verordening door het algemeen bestuur te
bepalen wijze.

34

CONCEPT-VOORSTEL versie 2.5 – 22 april 2016

Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)
2. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
geven aan de raden van de gemeenten
ongevraagd alle informatie die voor een juiste
beoordeling van het door het bestuur gevoerde
en te voeren beleid nodig is op een nader bij
verordening door het algemeen bestuur te
bepalen wijze.

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging
ongevraagd alle informatie die voor een
juiste beoordeling van het door het
algemeen respectievelijk dagelijks bestuur
gevoerde en te voeren beleid nodig is.

Toelichting
5e wijziging
De op basis van de oude Samenwerkingsregeling
opgestelde ‘Informatieverordening gemeenteraden’
komt te vervallen. In de praktijk heeft deze
verordening geen betekenis. De bepalingen in de
gewijzigde regeling bieden voldoende kaders.
Intrekking vergt een besluit van het algemeen
bestuur.

Paragraaf 3
Relaties leden van het algemeen
bestuur–raden van de gemeenten

Artikel 25 oud / nieuw Artikel 16 Leden
algemeen bestuur - colleges en raden

Toelichting wijziging Artikel 25 oud / nieuw
Artikel 16

Artikel 25

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft
het college en de raad van zijn gemeente alle
inlichtingen die door het college
respectievelijk de raad, of door één of meer
leden daarvan, worden verlangd. De
inlichtingen worden mondeling of schriftelijk
verstrekt.
2. Een lid van het algemeen bestuur is
verantwoording verschuldigd aan het college
en de raad van zijn gemeente voor het door
hem in dat bestuur gevoerde en te voeren
bestuur en beleid. De inlichtingen worden
mondeling of schriftelijk verstrekt.

Wijziging / bepalingen Wgr
Dit is een uitwerking van art. 16, lid 1, 18 en 19, lid
1 van de Wgr.

Hoofdstuk IX

Hoofdstuk VIII Vergoedingen

Toelichting wijziging Artikel 26 oud / nieuw
Artikel 17

Vergoedingen
Artikel 26

Artikel 26 oud / nieuw Artikel 17 Bestuurs- en
commissieleden

1. Het algemeen bestuur kan, met inachtneming

Het algemeen bestuur kan, met inachtneming van

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de
raad van zijn gemeente alle inlichtingen die
door de raad, of door één of meer leden
daarvan, worden verlangd, op een door de
raad van die gemeente te bepalen wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is
verantwoording verschuldigd aan de raad van
zijn gemeente voor het door hem in het
algemeen bestuur gevoerde beleid. De raad
bepaalt de wijze waarop dit zal geschieden.
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Wijziging / bepalingen Wgr
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

van het bepaalde in artikel 21 van de wet,
nadere regels vaststellen betreffende het
verlenen van een tegemoetkoming in de
kosten, die de leden van het algemeen
bestuur, het dagelijks bestuur en de
adviescommissies als bedoeld in artikel 22,
maken in de uitoefening van hun functie.
2. De in het vorige lid bedoelde nadere regels
worden aan gedeputeerde staten gezonden.

het bepaalde in artikel 21 van de wet, nadere
regels vaststellen betreffende het verlenen van een
tegemoetkoming in de kosten, die de leden van het
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de
bestuurscommissies, bedoeld in artikel 14 en
de adviescommissies, bedoeld in artikel 13, maken
in de uitoefening van hun functie.

In deze bepaling over de mogelijkheid van een
tegemoetkoming in de kosten zijn nu ook de
bestuurscommissies opgenomen (zie art. 14
nieuw).

Hoofdstuk X

Hoofdstuk IX De directeur, rechtspositie en
archief

Toelichting wijziging Artikel 27 oud / nieuw
Artikel 18

Artikel 27 oud / nieuw Artikel 18 De directeur

Wijziging / bepalingen Wgr
In het gewijzigde artikel 27 hebben wij de actuele
regelgeving en de huidige praktijk uitgewerkt.
Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de
bepalingen in de Gemeentewet.

De ambtelijke organisatie en de
personeelsformatie
Artikel 27
1. Het dagelijks bestuur stelt regels vast omtrent
de ambtelijke organisatie van de GGD.
2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een
zodanige inrichting van de ambtelijke
organisatie dat op doelmatige en efficiënte
wijze vorm wordt gegeven aan het bepaalde
ten aanzien van belangen, taken en
bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 4 tot
en met 6.
3. De GGD staat onder leiding van een directeur
publieke gezondheid, die wordt benoemd door
het algemeen bestuur in overeenstemming met
het bestuur van de Veiligheidsregio NOG.
4. Met inachtneming van het derde lid wordt in de
regels omtrent de ambtelijke organisatie

1. De ambtelijke organisatie van de GGD staat
onder leiding van de directeur.
2. De directeur staat het algemeen bestuur,
het dagelijks bestuur, de voorzitter en de
door hen ingestelde commissies als
secretaris bij de uitoefening van hun taak
terzijde.
3. Het algemeen bestuur stelt voor de
directeur een instructie vast.
4. De directeur is in de vergadering van het
algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
aanwezig.
5. Het algemeen bestuur regelt de vervanging
van de directeur. Het eerste lid tot en met
vierde lid zijn van overeenkomstige
toepassing op de plaatsvervangend
directeur.
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Het oude lid 2 vervalt. De hier bedoelde
toezending van de regeling aan gedeputeerde
staten is geregeld in art. 21, lid 3, Wgr en hoeft niet
hier te worden herhaald.

Het eerste en vierde lid het oude artikel 27
vervallen. De Wgr bepaalt al dat het dagelijks
bestuur bevoegd is regels vast te stellen over de
ambtelijke organisatie (art. 33b, lid 1 sub c).
De opdracht in het tweede lid aan het DB voegt in
juridische zin niets toe, zodat dit onderdeel ook
vervalt.
De strekking van de leden 3 t/m 6 hebben wij op
een andere manier geformuleerd, in aansluiting op
de aangepaste Wgr. De leden 7 t/m 9 vervallen.
Bepalingen Wgr
Art. 14, lid 3, van de Wpg bepaalt dat de GGD
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

5.

6.

7.

8.

9.

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

vastgelegd op welke wijze wordt voorzien in de
leiding van de organisatie alsmede in de
secretariële ondersteuning ten behoeve van
het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Het algemeen bestuur legt de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de in het derde lid bedoelde functionarissen
vast in nadere instructies.
Het algemeen bestuur beslist omtrent
benoeming en ontslag van de in het derde lid
bedoelde directeur. Het dagelijks bestuur
beslist omtrent benoeming, schorsing en
ontslag van de overige ambtenaren van de
GGD en van de medewerkers, die op een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in
dienst zijn van de GGD. Het dagelijks bestuur
beslist omtrent schorsing van de directeur en
bepaalt de wijze van vervanging van de
directeur. In de regels omtrent de ambtelijke
organisatie wordt vastgelegd dat de directeur
gemandateerd wordt met betrekking tot nader
te omschrijven categorieën van
personeelsbenoemingen.
Met betrekking tot de inrichting van de
ambtelijke organisatie zijn de bepalingen uit de
Gemeentewet zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing.
Ingeval van twijfel over de toepasselijkheid
beslist het dagelijks bestuur over een
voorziening of een regeling.
Het dagelijks bestuur stelt de
personeelsformatie van de GGD vast.

Toelichting
5e wijziging
onder leiding staat van een directeur publieke
gezondheid. Deze wordt benoemd door het
algemeen bestuur van de GGD, in
overeenstemming met het bestuur van de
veiligheidsregio. Dit wordt in de regeling niet
herhaald.
De bevoegdheid tot benoeming omvat ook de
bevoegdheid tot ontslag en schorsing. De
bepalingen in de Wpg over de benoeming van de
directeur publieke gezondheid gaan vóór op de
algemene bepaling in de Wgr dat het dagelijks
bestuur bevoegd is ambtenaren te benoemen, te
schorsen en te ontslaan (art. 33, eerste lid onder d,
Wgr).
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

Hoofdstuk XI

Artikel 28 oud / nieuw Artikel 19 Rechtspositie

Toelichting wijziging Artikel 28 oud / nieuw
Artikel 19

Rechtspositie

Het dagelijks bestuur regelt de rechtspositie en
de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Artikel 28
1. Het algemeen bestuur regelt de bezoldiging
van het management en van de overige
ambtenaren van de GGD alsmede van het
personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst
naar burgerlijk recht.
2. Het algemeen bestuur regelt, overeenkomstig
het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de
Ambtenarenwet 1929, de rechtspositie van het
management en van de overige ambtenaren
van de GGD alsmede van het personeel,
werkzaam op arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht met dien verstande, dat op
genoemd personeel, naast de algemeen voor
de gemeentelijke sector geldende Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), de
Uitwerkingsovereenkomst (UWO) van de
sector gemeenten van toepassing wordt
verklaard.
3. Het algemeen bestuur kan de vaststelling en
wijziging van de CAR/UWO en de hiervan
afgeleide verordeningen en regelingen
delegeren aan het dagelijks bestuur.
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Wijziging / bepalingen Wgr
De gewijzigde Wgr maakt het dagelijks bestuur
bevoegd ambtenaren te benoemen, te schorsen en
te ontslaan (art. 33b, lid 1 onder b).
In aansluiting hierop is het regelen van de
rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van het
personeel van de GGD ook bij het dagelijks
bestuur belegd. Praktisch gezien verandert er niets
en blijft GGD NOG de CAR/UWO volgen. Het
dagelijks bestuur kan straks ook de gevolgen van
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
regelen.
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

Hoofdstuk XII

Artikel 29 oud / nieuw Artikel 20 Archief

Toelichting wijziging (Artikel 29 oud / nieuw
Artikel 20

Archiefbepaling
Artikel 29

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de
bewaring van de archiefbescheiden.
2. Bij opheffing van de GGD of van
organisatieonderdelen worden de
archiefbescheiden overgebracht naar de
archiefbewaarplaats van de gemeente
Apeldoorn.

1. De bepalingen van de Archiefwet 1995 en de
daaruit voortvloeiende
uitvoeringsvoorschriften, voorzover betrekking
hebbend op de archiefbescheiden van de
gemeenten, zijn van overeenkomstige
toepassing op de archiefbescheiden van de
regionale organen en de
organisatieonderdelen van de GGD.
2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de
bewaring van de archiefbescheiden.
3. Bij opheffing van de GGD of van
organisatieonderdelen worden de
archiefbescheiden overgebracht naar de
archiefbewaarplaats van de gemeente
Apeldoorn.

Hoofdstuk XIII

Hoofdstuk X Financiën

Financiële bepalingen

Artikel 30 oud / nieuw Artikel 21 Begroting
1. In de begroting wordt de bijdrage geraamd
die elke gemeente verschuldigd is voor het
betreffende jaar.
2. De kosten van de uitvoering van de taken,
genoemd in artikel 4, eerste lid, onder a,
worden verdeeld over de deelnemende
gemeenten naar rato van het aantal
inwoners per gemeente op 1 januari van het

Begroting
Artikel 30
1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting jaarlijks vóór 1 mei toe aan de raden
van de deelnemende gemeenten.
2. Bij de ontwerp-begroting wordt een programma
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De Archiefwet 1995 is ook van toepassing op
gemeenschappelijke regelingen. Zie art. 3 en
art. 40 Archiefwet 1995.

Toelichting wijziging Artikel 30 oud / nieuw
Artikel 21
Wijziging
Een groot deel van het oude artikel 30 vervalt.
Uitgangspunt is om in de gemeenschappelijke
regeling alleen op te nemen wat nog niet in de wet
is geregeld.
Bepalingen Wgr
De Wgr regelt de termijnen toezending en/of
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

3.

4.

5.

6.

van voorgenomen werkzaamheden gevoegd.
De ontwerp-begroting wordt gebaseerd op
voortzetting van het bestaande beleid.
Beleidswijzigingen worden afzonderlijk
voorgesteld.
In de begroting wordt geraamd de door elke
gemeente voor het jaar waarop de begroting
betrekking heeft, verschuldigde bijdrage.
De in het vorige lid bedoelde bijdrage wordt,
rekening houdend met eventuele inkomsten uit
anderen hoofde, geraamd op grond van:
a. de te verwachten inkomsten per gemeente
naar aanleiding van door het algemeen
bestuur bij afzonderlijke regeling te
bepalen tarieven wegens daarbij
omschreven diensten en/of leveringen;
b. een gelijke bijdrage per inwoner in de
nadelige saldi, voorzover daarin niet wordt
voorzien door andere bijdragen krachtens
nadere afspraken met de raad c.q. het
college van burgemeester en wethouders
van een van de deelnemende gemeenten,
respectievelijk de raden c.q. de colleges
van burgemeester en wethouders van
meerdere deelnemende gemeenten.
De gemeenten betalen bij wijze van voorschot
jaarlijks vóór 16 januari en 16 juli telkens de
helft van de in het vierde lid bedoelde bijdrage.
Van de vaststelling van de begroting doet het
dagelijks bestuur mededeling aan de raden en
de colleges van burgemeester en wethouders
van de deelnemende gemeenten.

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

3.

4.

5.

6.

betreffende jaar, op basis van de door het
Centraal Bureau voor de Statistiek
openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
De kosten van de uitvoering van de taken,
genoemd in artikel 4, eerste lid, onder b, en
tweede lid, worden verdeeld over de
deelnemende gemeenten naar rato van het
aantal inwoners per gemeente op 1 januari
van het betreffende jaar, op basis van de
door het Centraal Bureau voor de Statistiek
openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Het
algemeen bestuur kan bepalen dat de
kosten voor deze taken of onderdelen
hiervan op een andere wijze over de
deelnemende gemeenten worden verdeeld.
Elke gemeente draagt de integrale kosten
voor de taken die hij afneemt van de GGD
op basis van artikel 4, negende lid.
De gemeenten betalen bij wijze van voorschot
jaarlijks vóór 16 januari en 16 juli telkens de
helft van de in het tweede lid bedoelde
bijdrage.
Artikel 35, eerste, derde en vierde lid, van
de wet zijn niet van toepassing op besluiten
tot wijziging van de begroting, waarbij geen
verandering wordt gebracht in de bijdrage,
bedoeld in het tweede lid.

Toelichting
5e wijziging
zienswijzen voor de begroting, algemene financiële
en beleidsmatige kaders (uitgangspuntennota) en
de voorlopige jaarrekening (art 34, 34b en 35 Wgr).
Daarnaast geeft het BBV voorschriften voor de
inrichting van de begroting en de jaarrekening
(BBV: Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten, gebaseerd op art. 186
Gemeentewet). In de gemeenschappelijke regeling
blijven alleen de aanvullende bepalingen staan.
De Wgr stelt de volgende termijnen voor de
begroting c.a. (art. 34, 34b en 35):
 algemene financiële en beleidsmatige kaders
- vóór 15 april van het voorafgaande jaar
toezenden aan de raden
 begroting:
- ontwerpbegroting toezenden aan de raden
acht weken voordat zij aan het algemeen
bestuur wordt aangeboden, in deze periode
kunnen de raden hun zienswijze naar
voren brengen
- vastgestelde begroting vóór 1 augustus
toezenden aan gedeputeerde staten
 jaarrekening
- voorlopige jaarrekening vóór 15 april
toezenden aan de raden
- vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli
toezenden aan gedeputeerde staten
Bestuurlijke afspraken begrotingscyclus
In het Algemeen Bestuur maken de gemeenten
aanvullende afspraken over de termijnen voor de
uitgangspuntennota en begroting. Deels zijn deze
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Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging
afspraken bestuurlijk gemaakt, deels liggen deze
vast in de Financiële verordening. Deze afspraken
gaan verder dan de Wgr voorschrijft:
 algemene financiële en beleidsmatige kaders:
het dagelijks bestuur zendt medio december
(van het tweede voorafgaande jaar) de kaders
toe aan de raden, met de uitnodiging een
zienswijze te geven in januari/februari
 begroting:
het algemeen bestuur bespreekt in april de
voorlopige ontwerp-begroting.
Tweede lid
Het tweede lid bepaalt dat de gemeenten de
verplichte GGD-taken uit de Wet publieke
gezondheid bekostigen via een bijdrage per
inwoner. Bij de begroting stelt het algemeen
bestuur het basispakket van verplichte Wpg taken
vast.
Gemeenten kunnen ook extra opdrachten voor
wettelijke GGD-taken aan de GGD geven, boven
op het basispakket dat de GGD voor alle 22
gemeenten uitvoert.
Derde lid
Het derde lid bepaalt dat voor de andere taken in
de gemeenschappelijke regeling een bijdrage per
inwoner uitgangspunt is. Dit betreft het toezicht
kinderopvang en de jeugdgezondheidzorg. Het
algemeen bestuur kan een andere verdeling van
de kosten vaststellen. Het is onze bedoeling voor
toezicht kinderopvang de bestaande afspraken
over verrichtingen tegen tarieven te handhaven.
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Voorstel nieuwe tekst
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Toelichting
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Bekostiging ‘B- en C-taken”
Voor de taken die worden uitgevoerd op basis van
de subsidiëring en/of
dienstverleningsovereenkomst ligt te financiering
vast in die overeenkomst. Het algemeen bestuur
kan desgewenst de algemene uitgangspunten
vastleggen in een model-dienstverleningsovereenkomst of dienstverleningshandvest (‘algemene
voorwaarden’). Zie hiervoor het advies van
PROOF voor de AB-vergadering van 24 september
2015). Zie ook bij art. 4.

Begrotingswijzigingen
Artikel 31

Toelichting oud / deels vervallen / deels
verplaatst Artikel 31 oud

De bepalingen met betrekking tot de ontwerpbegroting zijn mede van toepassing op wijzigingen
van de begroting, met uitzondering van het
bepaalde in artikel 35 eerste, derde en vierde lid
van de wet, voorzover het betreft wijzigingen van
de begroting die voor de gemeenten budgettair
neutraal zijn, zowel wat betreft de exploitatieuitgaven als de investeringen.

Deze bepaling gaat – gewijzigd - naar het
algemene begrotingsartikel.
Het eerste zinsdeel vervalt. Uitgangspunt is om in
de gemeenschappelijke regeling alleen op te
nemen wat nog niet in de wet is geregeld. Op
grond van art. 35, lid 5, Wgr hoeft de gemeenschappelijke regeling alleen te bepalen ten aanzien
van welke categorieën begrotingswijzigingen kan
worden afgeweken van de gebruikelijke
zienswijzenprocedure voor de raden. De strekking
van het bepaalde blijft hetzelfde.
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5e wijziging
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Jaarrekening
Artikel 32

Artikel 32 oud / nieuw Artikel 22 Jaarrekening

Toelichting wijziging Artikel 32 oud / nieuw
Artikel 22

1. Bij de rekening wordt een verslag gevoegd
over de vorderingen met betrekking tot het
programma van werkzaamheden bij de
begroting.
2. In de rekening wordt het door elk van de
deelnemende gemeenten over het
desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde
bedrag opgenomen.
3. De kosten worden, rekening houdend met
andere inkomsten, met de bepalingen op
grond van artikel 30, derde en vierde lid en met
door het algemeen bestuur bestemde c.q. te
bestemmen reserves verdeeld naar rato van
het inwonertal, volgens publicatie van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, op 1
januari van het jaar waarop de kosten
betrekking hebben.
4. Verrekening van het verschil tussen het op
grond van artikel 30 derde lid betaalde en het
werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond
nadat mededeling van de vaststelling van de
rekening is ontvangen.

Artikel 33
(vervallen)

1. In de jaarrekening wordt het door elk van de
deelnemende gemeenten over het betreffende
jaar werkelijk verschuldigde bedrag
opgenomen.
2. Verrekening van het verschil tussen het op
grond van artikel 21, vijfde lid, betaalde en het
werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond
na de vaststelling van de jaarrekening.

Het BBV geeft voorschriften voor de inrichting van
de begroting en de jaarrekening (Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten,
gebaseerd op art. 186 Gemeentewet). In de
Samenwerkingsregeling blijven de aanvullende
bepalingen staan.

Artikel 33 oud / nieuw Artikel 23 Financiële
middelen

Toelichting wijziging Artikel 33 oud / nieuw
Artikel 23

1. De gemeenten zullen er steeds voor
zorgdragen dat de GGD over voldoende
middelen beschikt om tijdig aan al zijn

Wijziging
De BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) verzoekt
de GGD – al vanaf augustus 2012 - om
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verplichtingen jegens derden te voldoen.
2. Als het algemeen bestuur constateert dat
de raad van een gemeente weigert de
uitgaven voor de GGD op de
gemeentebegroting te zetten, doet het
algemeen bestuur onverwijld aan
gedeputeerde staten het verzoek over te
gaan tot toepassing van de artikelen 194 en
195 van de Gemeentewet.

Samenwerkingsregeling aan te passen aan de
zogenoemde modelbepalingen uit de "Circulaire
aansprakelijkheid voor schulden van openbare
lichamen op grond van de wet
Gemeenschappelijke Regelingen" d.d. 8 juli 1999
van de minister van BZK.
De BNG noemt als voordeel dat zij de GGD tegen
de meest gunstige condities in de markt kan
bedienen wanneer deze bepalingen zijn
opgenomen. Indien de modelbepalingen niet
worden opgenomen, dan zal BNG de
overeenkomst met de GGD herzien.
Het betreft een standaardbepaling die andere
gemeenschappelijke regelingen ook kennen. Zie
ook bij art. 39, lid 5.

Hoofdstuk XIV

Hoofdstuk XI Toetreding, uittreding, wijziging
en opheffing

Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 34 oud / nieuw Artikel 24 Toetreding

Toetreding en uittreding
Artikel 34

1. De toetreding door colleges van andere
gemeenten kan plaatsvinden wanneer in de
vergadering van het algemeen bestuur blijkt,
dat ten minste twee derde van de colleges die
samen ten minste twee derde van het aantal in
het algemeen bestuur uit te brengen stemmen
vertegenwoordigen, daarmee instemmen.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van
de toetreding. Aan de toetreding kunnen
voorwaarden worden verbonden.

1. De toetreding door andere gemeenten kan
plaatsvinden wanneer ter vergadering van het
algemeen bestuur blijkt dat de colleges van
burgemeester en wethouders van ten minste
tweederde van de gemeenten, die tezamen ten
minste tweederde van het aantal in het
algemeen bestuur uit te brengen stemmen
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Toelichting wijziging Artikel 34 oud / nieuw
Artikel 24

De Wet publieke gezondheid verplicht de
gemeenten binnen een veiligheidsregio tot
samenwerking voor de GGD. Sinds 2013 is de
bedoelde samenwerking gerealiseerd voor GGD
NOG (‘congruentie’ van de GGD-regio en
veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland). Toeen uittreding is hierdoor alleen aan de orde als de
wet wordt aangepast en mogelijk bij een
gemeentelijke herindeling.
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Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

vertegenwoordigen, daarmee instemmen.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van
de toetreding. Aan de toetreding kunnen
voorwaarden worden verbonden.
3. De toetreding gaat in op dezelfde dag als die
waarop de voor de toetreding noodzakelijke
wijziging van de regeling in werking is
getreden.

3. De toetreding gaat in op dezelfde dag als die
waarop de voor de toetreding noodzakelijke
wijziging van de regeling in werking is
getreden.

Artikel 35

Artikel 35 oud / nieuw Artikel 25 Uittreding

1. Een gemeente kan uittreden wanneer ter
vergadering van het algemeen bestuur blijkt
dat de colleges van burgemeester en
wethouders van ten minste tweederde van de
gemeenten, die tezamen ten minste tweederde
van het aantal in het algemeen bestuur uit te
brengen stemmen vertegenwoordigen,
daarmee instemmen.
2. Het algemeen bestuur regelt de financiële
gevolgen alsmede de overige gevolgen van de
uittreding.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat de
uittredende gemeente de kosten draagt die het
rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en
dat de overige gemeenten geen financieel
nadeel van de uittreding ondervinden.
3. Tenzij het algemeen bestuur anders besluit,
kan uittreding slechts plaatsvinden per 1
januari van het tweede jaar volgend op dat
waarin de voor de uittreding noodzakelijke
wijziging van de regeling in werking is
getreden.

1. Het college dat voornemens is uit te treden,
maakt dit kenbaar aan het algemeen
bestuur. Het algemeen bestuur zendt het
voornemen onverwijld door aan de overige
colleges.
2. Het algemeen bestuur stelt een voorstel op
voor de financiële, personele en overige
gevolgen van de voorgenomen uittreding
voor de GGD. Daarbij geldt als
uitgangspunt dat de uittredende gemeente
de kosten draagt die het rechtstreekse
gevolg zijn van de uittreding en dat de
overige gemeenten geen financieel nadeel
van de uittreding ondervinden. De kosten
voor het uitvoeren van een onafhankelijk
onderzoek naar de financiële, personele en
overige gevolgen komen voor rekening van
het college dat voornemens is uit te treden.
3. Het college dat voornemens is uit te treden
neemt op basis van het voorstel, bedoeld in
het tweede lid, een definitief besluit,
onverminderd het bepaalde in artikel 1,
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Toelichting
5e wijziging

Toelichting wijziging Artikel 35 oud / nieuw
Artikel 25
Wijziging
PROOF adviseurs adviseren een aanpassing van
het artikel over uittreding. Daarbij is het goed te
bedenken dat de Wet publieke gezondheid de
colleges binnen een veiligheidsregio verplicht om
deel te nemen in een GGD. In die zin is uittreding
alleen aan de orde bij een wetswijziging of een
gemeentelijke herindeling.
PROOF wijst erop dat een deelnemend college
altijd kan uittreden als het voldoet aan de financiële
gevolgen van uittreding. In dat geval moet het zelf
kunnen besluiten uit te treden. Vervolgens moet
dan ook nog de regeling worden gewijzigd, en daar
zijn dan wel weer de besluiten van ook de andere
deelnemende colleges voor nodig. De gewijzigde
tekst van het artikel is gebaseerd op het advies
van PROOF.
Wij hebben toegevoegd dat een versterkte
meerderheid (twee derde) nodig is, zoals voor
meer belangrijke besluiten is vastgelegd in deze
regeling. Ook hebben wij het uitgangspunt ‘wie
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tweede en derde lid, van de wet. De
uittreding vindt plaats per 1 januari van
enig kalenderjaar met inachtneming van
een opzegtermijn van ten minste een vol
kalenderjaar.
4. De gevolgen van de uittreding worden, op
basis van het voorstel, bedoeld in het
tweede lid, vastgesteld door de colleges.
Voor het tot stand komen van een besluit
hierover is de meerderheid vereist van ten
minste twee derde van de colleges die
samen ten minste twee derde van het aantal
in het algemeen bestuur uit te brengen
stemmen vertegenwoordigen.

breekt, betaalt’ in de bepaling opgenomen, zoals
nu ook het geval is.

Artikel 36

Toelichting oud / vervallen Artikel 36

1. Het algemeen bestuur kan, al dan niet op
verzoek van één of meer deelnemende
gemeenten of toetredende gemeenten,
besluiten dat deze voor een nader te bepalen
termijn zijn vrijgesteld van de uit de regeling
voortvloeiende verplichtingen en zijn
uitgesloten van de uit de regeling
voortvloeiende rechten.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten dat een
uittredende gemeente gedurende een nader te
bepalen termijn de uit de regeling
voortvloeiende verplichtingen dient na te
komen.
3. De termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid
van dit artikel, bedraagt ten hoogste vijf jaren.

Dit betreft vrijstelling van verplichtingen voor
gemeenten. PROOF adviseurs stellen dat dit
artikel niet noodzakelijk en juridisch niet haalbaar
is. Wij volgen dit advies, zodat de bepaling vervalt.
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Wijziging en beperkte deelname aan nieuwe
taken
Artikel 37

Artikel 37 oud / nieuw Artikel 26 Wijziging

Toelichting Artikel 37 oud / nieuw Artikel 26

1. Zowel het dagelijks bestuur van de GGD als
het college van burgemeester en wethouders
van een gemeente kan voorstellen doen tot
wijziging van de regeling.
2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de
regeling wenselijk acht, doet het dagelijks
bestuur het door het algemeen bestuur
vastgestelde voorstel toekomen aan de
colleges van burgemeester en wethouders van
de gemeenten.
3. Een wijziging is tot stand gekomen, wanneer
ter vergadering van het algemeen bestuur blijkt
dat de colleges van burgemeester en
wethouders van ten minste tweederde van de
gemeenten, die tezamen ten minste tweederde
van het aantal in het algemeen bestuur uit te
brengen stemmen vertegenwoordigen, tot
deze wijziging hebben besloten.
4. Het dagelijks bestuur stelt de colleges van
burgemeester en wethouders van de
gemeenten zo spoedig mogelijk in kennis van
de tot stand gekomen wijziging.
5. Een wijziging treedt in werking op de eerste
dag van de maand volgend op die waarin de
wijziging tot stand is gekomen en het besluit tot
wijziging door het dagelijks bestuur is bekend
gemaakt, tenzij het wijzigingsbesluit een latere

1. Zowel het dagelijks bestuur als een college
kan voorstellen doen tot wijziging van de
regeling.
2. Als het algemeen bestuur wijziging van de
regeling wenselijk acht, doet het dagelijks
bestuur het door het algemeen bestuur
vastgestelde voorstel toekomen aan de
colleges.
3. Een wijziging is tot stand gekomen, wanneer in
de vergadering van het algemeen bestuur blijkt
dat ten minste twee derde van de colleges die
samen ten minste twee derde van het aantal in
het algemeen bestuur uit te brengen stemmen
vertegenwoordigen, tot deze wijziging hebben
besloten.
4. Het dagelijks bestuur stelt de colleges zo
spoedig mogelijk in kennis van de tot stand
gekomen wijziging.

Wijziging / bepalingen Wgr
Lid 5 van het oude artikel 37 vervalt. De bekendmaking en inwerkingtreding zijn geregeld in de
gewijzigde Wgr. Art. 26, lid 3 en 4, bepaalt dat een
wijziging van de gemeenschappelijke regeling in
werking treedt op de in de regeling aangewezen
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datum van ingang bevat.
6. Het college van burgemeester en wethouders
van een gemeente dat van mening is dat door
een wijziging van de regeling de belangen van
die gemeente ernstig zullen worden geschaad,
kan binnen acht weken na de in het vierde lid
bedoelde kennisgeving over zijn bezwaren de
zienswijze van gedeputeerde staten vragen.
Gedeputeerde staten delen hun zienswijze
mee aan het algemeen bestuur en het college
van burgemeester en wethouders van de
betrokken gemeente.

dag.
Lid 6 van het oude artikel 37 vervalt ook. PROOF
ziet dit als een taakopdracht aan gedeputeerde
staten, die zij niet noodzakelijkerwijze hoeven te
vervullen. Deze taak is niet in de Wgr geregeld.
Wel hebben gedeputeerde staten een algemene
rol in geschillenbeslechting (art. 28 Wgr, zie ook
art. 28 nieuw van de regeling). In de Wgr heeft GS
verder een taak in het geval een
gemeenschappelijke regeling niet naar behoren
presteert (art. 32b).

Artikel 38

Toelichting oud / vervallen artikel 38

Indien een wijziging van de regeling tot strekking
heeft om een nieuwe taak toe te voegen aan de
opsomming van taken, met de uitvoering waarvan
de GGD ingevolge het bepaalde in artikel 5 is
belast, wordt een gemeente op diens verzoek
vrijgesteld van deelname aan deze nieuwe taak.
Van de beslissing tot het verlenen van vrijstelling
wordt aantekening gemaakt in artikel 5 van de
regeling.

Het oude artikel 38 – over vrijstelling van nieuwe
taken- past niet in de voorgestelde ABCD-indeling
van GGD-taken. Dit artikel vervalt daarom.

Opheffing
Artikel 39
1. De regeling wordt opgeheven wanneer ter
vergadering van het algemeen bestuur blijkt
dat de colleges van burgemeester en

Artikel 39 oud / nieuw Artikel 27 Opheffing
1. De regeling wordt opgeheven wanneer in de
vergadering van het algemeen bestuur blijkt,
dat ten minste twee derde van de colleges
die samen ten minste twee derde van het
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Toelichting Artikel 39 oud / nieuw Artikel 27
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

wethouders van ten minste tweederde van de
gemeenten, die tezamen ten minste tweederde
van het aantal in het algemeen bestuur uit te
brengen stemmen vertegenwoordigen, tot
deze opheffing hebben besloten.
De opheffing gaat in op de eerste dag van de
maand volgend op die waarop het besluit tot
opheffing door het dagelijks bestuur is
bekendgemaakt, tenzij het besluit tot opheffing
een latere datum van ingang bevat.
Ingeval van opheffing van de regeling besluit
het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt
daarvoor de nodige regelen vast. Hierbij kan
van de bepalingen van deze regeling worden
afgeweken.
Het liquidatieplan wordt door het algemeen
bestuur, de colleges van burgemeesters en
wethouders van de gemeenten gehoord,
vastgesteld. Het wordt toegezonden aan
gedeputeerde staten.
Het liquidatieplan voorziet in de verplichting
van de gemeenten tot deelneming in de
financiële gevolgen van de opheffing.
Het liquidatieplan bevat tevens een
personeelsplan dat voor zoveel mogelijk
voorziet in herplaatsing van het personeel en
voorts in de financiële gevolgen voor het
personeel.
Het dagelijks bestuur is belast met de
liquidatie. Zo nodig blijven de bestuursorganen
van de GGD ook na het tijdstip van opheffing
in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

2.

3.
4.

5.

aantal in het algemeen bestuur uit te brengen
stemmen vertegenwoordigen, tot deze
opheffing hebben besloten.
Ingeval van opheffing van de regeling besluit
het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt
daarvoor de nodige regelen vast. Hierbij kan
van de bepalingen van deze regeling worden
afgeweken.
Het liquidatieplan wordt door het algemeen
bestuur, de colleges gehoord, vastgesteld.
Het liquidatieplan voorziet in de
verplichting van de gemeenten alle rechten
en verplichtingen van het openbaar lichaam
over de gemeenten te verdelen op een in
het plan te bepalen wijze.
Het liquidatieplan bevat tevens een
personeelsplan dat voor zoveel mogelijk
voorziet in herplaatsing van het personeel en
in de financiële gevolgen voor het personeel.

Toelichting
5e wijziging
Wijziging / bepalingen Wgr
Lid 2 van het oude artikel 39 vervalt. De bekendmaking en inwerkingtreding zijn geregeld in de
gewijzigde Wgr. Art. 26, lid 3 en 4, bepaalt dat de
opheffing van de gemeenschappelijke regeling in
werking treedt op de in de regeling aangewezen
dag.
Lid 5 van het oude artikel 4 vervalt: het
liquidatieplan hoeft niet aan gedeputeerde staten
te worden toegezonden.
Art. 39, lid 5, passen we aan op verzoek van de
(BNG) Bank Nederlandse Gemeenten. De
strekking van het artikel verandert, maar de tekst
van de zogenoemde model-bepaling is wat
explicieter. Zie verder bij art. 33 (nieuw).
Art. 39, lid 7 vervalt. Dit is nu geregeld in art. 9, lid
3, Wgr.
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Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Hoofdstuk XV

Hoofdstuk XII Geschillenregeling

Geschillenregeling
Artikel 40

Artikel 40 oud / nieuw Artikel 28

1. Alvorens ten aanzien van een geschil, als
bedoeld in artikel 28 van de wet, de beslissing
van gedeputeerde staten wordt ingeroepen,
wordt de zaak voorgelegd aan een
geschillencommissie.
2. Het dagelijks bestuur benoemt deze
commissie in overleg met de betrokken
gemeente of gemeenten.
3. De geschillencommissie onderzoekt de
mogelijkheden om partijen alsnog tot
overeenstemming te brengen en brengt aan
partijen advies uit.
4. Betrokken partijen kunnen van tevoren
overeenkomen, dat het in het derde lid
bedoelde advies van de geschillencommissie,
bindend zal zijn.
5. Onder geschil wordt hier mede begrepen een
aangelegenheid, die door één partij als
zodanig wordt beschouwd.

1. Voordat bij een geschil als bedoeld in artikel
28 van de wet de beslissing van gedeputeerde
staten wordt ingeroepen, wordt de zaak
voorgelegd aan een geschillencommissie.
2. Het dagelijks bestuur benoemt deze
commissie in overleg met de betrokken
gemeente of gemeenten.
3. De geschillencommissie onderzoekt de
mogelijkheden om partijen alsnog tot
overeenstemming te brengen en brengt aan
partijen advies uit.
4. Betrokken partijen kunnen van tevoren
overeenkomen, dat het in het derde lid
bedoelde advies van de geschillencommissie,
bindend zal zijn.
5. Onder geschil wordt hier mede begrepen een
aangelegenheid, die door één partij als
zodanig wordt beschouwd.

Hoofdstuk XVI

Hoofdstuk XIII Overgangs- en slotbepalingen

Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 41

Artikel 41 oud / nieuw Artikel 29
Overgangsbepaling

Aanvullend op het bepaalde in artikel 28 geldt met

Onverminderd artikel 19 geldt met betrekking tot
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Toelichting
5e wijziging
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

betrekking tot het personeel, dat op 30 december
2004 werkzaam is ten behoeve van de GGDtaken, als bedoeld in artikel 5 van deze regeling,
van de Regio Achterhoek alsmede ten behoeve
van de GGD-taken, als bedoeld in artikel 5 van
deze regeling, van de Regio Stedendriehoek, het
Sociaal Statuut, zoals vastgesteld door het
algemeen bestuur van de Regio Achterhoek op 14
december 1998 en door het algemeen bestuur van
de Regio Stedendriehoek op 26 maart 2003.

het personeel, dat op 30 december 2004
werkzaam is ten behoeve van de GGD-taken, als
bedoeld in artikel 4 van deze regeling, van de
Regio Achterhoek alsmede ten behoeve van de
GGD-taken, als bedoeld in artikel 4 van deze
regeling, van de Regio Stedendriehoek, het
Sociaal Statuut, zoals vastgesteld door het
algemeen bestuur van de Regio Achterhoek op 14
december 1998 en door het algemeen bestuur van
de Regio Stedendriehoek op 26 maart 2003.

Artikel 41.a

Artikel 41.a oud / nieuw Artikel 30
Overgangsbepaling

Aanvullend op het bepaalde in artikel 28 geldt met
betrekking tot het personeel, dat op 31 december
2007 werkzaam is ten behoeve van GGD-taken,
als bedoeld in artikel 5 van deze regeling, van
Regio Noord-Veluwe, het Sociaal Statuut, zoals
vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio
Noord-Veluwe op 3 oktober 2007.

Onverminderd artikel 19 geldt met betrekking tot
het personeel, dat op 31 december 2007
werkzaam is ten behoeve van GGD-taken, als
bedoeld in artikel 4 van deze regeling, van Regio
Noord-Veluwe, het Sociaal Statuut, zoals
vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio
Noord-Veluwe op 3 oktober 2007.

Artikel 42
(vervallen)

Artikel 42
(vervallen)

Artikel 42.a
(vervallen)

Artikel 42.a
(vervallen)

Artikel 42.b
(vervallen)

Artikel 42.b
(vervallen)
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging

Toelichting
5e wijziging

Artikel 43

Toelichting oud / vervallen artikel 43

1. Het college van burgemeester en wethouders
van Apeldoorn draagt, op verzoek van het
dagelijks bestuur, zorg voor toezending van
deze regeling aan gedeputeerde staten.
2. De colleges van burgemeester en wethouders
dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de
bekendmaking van de regeling.
3. De colleges van burgemeester en wethouders
dragen zorg voor opname van de regeling in
het register, als bedoeld in artikel 27, eerste lid
van de wet.
4. Het bepaalde in het eerste tot en met derde lid
is mede van toepassing op besluiten tot
wijziging of opheffing van de regeling, alsmede
op besluiten tot toetreding en uittreding.

Bepalingen Wgr
De Wgr regelt bekendmaking e.d. al: art. 26, lid 1,
2 en 4; art. 27, lid 1.

nieuw Artikel 31 Overgangsbepaling
In afwijking van artikel 4, derde lid, kan een
college direct na inwerkingtreding van deze
regeling een verzoek als bedoeld in artikel 4,
derde lid, doen, dat in werking kan treden op 1
januari 2017, als het besluit, bedoeld in artikel
4, achtste lid, uiterlijk op 1 oktober 2016 is
genomen.

Artikel 44

Artikel 44 oud / nieuw Artikel 32 Duur van de
regeling en inwerkingtreding wijziging
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Artikel 32
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Bestaande tekst
(t/m 4e wijziging per 1-1-2013)
1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd.
2. De regeling treedt met inachtneming van het
bepaalde in artikel 26 van de wet, in werking
op 31 december 2004.
3. Uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van de
regeling wordt de samenwerking op basis van
de regeling geëvalueerd middels bespreking
van en besluitvorming omtrent een door het
dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur
over te leggen knelpuntennotitie.

Voorstel nieuwe tekst
5e wijziging
1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd.
2. De gewijzigde regeling treedt in werking op de
eerste dag volgend op de bekendmaking.

Toelichting
5e wijziging

Art. 44, lid 3 is achterhaald en vervalt.
Zie voor inwerkingtreding de toelichting hierboven
bij de aanhef.

Artikel 45

Artikel 45 oud / nieuw Artikel 33 Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als
“Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland’’.

De regeling kan worden aangehaald als
“Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en
Oost-Gelderland 2016’’.

53

Toelichting wijziging Artikel 45 oud / nieuw
Artikel 33
Zie voor inwerkingtreding de toelichting hierboven
bij de aanhef.

