
Modelbesluit colleges van B&W over de 6e wijziging van Gemeenschappelijke regeling 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d.
4 september 2019;

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 d.d...................2019 van de gemeenteraad is verkregen
voor dit besluit;

BESLUIT:

De Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 wordt 
gewijzigd als volgt:

Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:
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, alsmede de uitvoering van het 
vaccinatieprogramma, bedoeld in artikel 6b, derde lid, van de Wet publieke 
gezondheid.

De wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van 
..........2019,

d.d.

De secretaris De burgemeester



Toelichting 6e wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 
2016

1. Bestaande en nieuwe tekst

Bestaande tekst

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.

Nieuwe tekst

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, 
alsmede de uitvoering van het 
vaccinatieprogramma, bedoeld in artikel 
6b, derde lid, van de Wet publieke 
gezondheid.

2. Toelichting

Decentralisatie uitvoering rijksvaccinatieprogramma
Alle kinderen in Nederland krijgen inentingen aangeboden tegen een aantal besmettelijke 
ziekten. Deze vaccinaties maken deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Sinds 
1 januari 2019 zijn de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het RVP. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. De praktijk van de 
bestaande, goed functionerende opzet van het RVP is niet veranderd.

Besluitvorming in 2018
In 2018 hebben de gemeenten afspraken gemaakt over de bekostiging van het deel van het 
RVP dat de GGD uitvoert. Daarnaast zouden de gemeenten deze taak moeten toevoegen 
aan de gemeenschappelijke regeling van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Het algemeen 
bestuur heeft toen besloten deze wijziging zo mogelijk te combineren met andere 
wijzigingen. De wijziging zou uiterlijk in 2019 in gang worden gezet.

Koppeling RVP en jeugdgezondheidzorg
Het Rijk stelt het vaccinatieprogramma vast. De gemeente moet de uitvoering van het RVP 
onderbrengen bij de organisatie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert. GGD NOG verzorgt 
de jeugdgezondheidszorg voor 4-18-jarigen in 21 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland. 
Voor de 0-4-jarigen in de 21 gemeenten voeren de JGZ-organisaties Yunio, Vérian en Icare 
het RVP uit.
De gemeente Apeldoorn heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om jeugdgezondheids
zorg "terug te nemen" van de GGD. Het CJG Apeldoorn voert hier de jeugdgezondheidszorg 
uit. Het nieuwe artikel koppelt de uitvoering van het RVP aan de uitvoering van de 
jeugdgezondheidszorg. Zo valt ook de uitvoering van het RVP onder het "terugnemen".

Inwerkingtreding
Vanaf 2019 bekostigen 21 gemeenten de uitvoering van het RVP door de GGD. Daarom is 
het voorstel de wijziging met terugwerkende kracht in werking te laten treden.


