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Bijlage 2 overzicht vragen en antwoorden 

 

Waarom is gekozen voor deze rechtspersoon?   

 

Uitgangspunt is de oprichting van een coöperatie (coöperatieve vereniging) ten 

behoeve van de organisatie van gezamenlijke activiteiten van GGD’en in het kader 

van het digitale GGD-dossier. De GGD’en zijn voor de keuze van deze rechtspersoon 

begeleid en geadviseerd door Infense. Alleen GGD’en en organisaties die GGD taken 

uitvoeren kunnen lid worden van de coöperatie. Er is gekozen voor een coöperatie 

omdat bij deze rechtsvorm andere GGD’en kunnen aansluiten zonder dat de 

aanbesteding over moet. In concreto is op dit moment het voornemen om het 

contractbeheer met de leverancier en het penvoerderschap bij de coöperatie neer te 

leggen 

Bij de coöperatie worden geen reserves 

aangehouden. Is dit geen risico? 

 

De coöperatie heeft uitsluitend de bevoegdheid om op te treden als contractpartij 

bij de aanbesteding voor een nieuw digitaal dossier JGZ en als gesprekspartner voor 

aanpassingen in de software en voor koppeling met andere registraties. Verder reikt 

de bevoegdheid van de coöperatie niet. Alle andere besluiten zijn voorbehouden aan 

het Algemeen Bestuur van de GGD-en.  

Financiële risico’s van de coöperatie hebben dan ook uitsluitend betrekking op de 

aanschaf en gebruik van het digitaal dossier.  

In zijn algemeenheid zijn de deelnemers verantwoordelijk voor de exploitatie van de 

coöperatie. Als er sprake zou zijn van een negatieve exploitatie is dat vergelijkbaar 

met andersoortige tegenvallers in de bedrijfsvoering van GGD HN. Ook de orde van 

grootte is vergelijkbaar met de risico’s die GGD HN loopt met andere onderdelen 

van de bedrijfsvoering. De prognoses van de risico’s en resultaten maken onderdeel 

uit van de reguliere managementrapportages aan het bestuur. Uiteindelijk staan de 

eigenaren/ gemeenten garant, maar verwachting is dat dit in de praktijk niet zal 

leiden tot extra financiële claims. Omdat de coöperatie financiële voordelen met zich 

meebrengt ten opzichte van een eigen, zelfstandige exploitatie van het digitaal GGD 

dossier, zal de kans op financiële tegenvallers zelfs kleiner zijn dan in de ‘reguliere’ 

situatie.  
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Als een andere (vierde) GGD wil toetreden hoe wordt 

dan omgegaan met de aanloopkosten?   

 

De deelnemende GGD-en zullen eerst tot oprichting van een coöperatie over gaan 

en het contract met de leverancier daadwerkelijk in de coöperatie onder brengen 

en daarna pas eventuele uitbreiding met andere deelnemers oppakken. Anders 

wordt besluitvorming te complex. 

Uiteraard zal iedere uitbreiding gepaard gaan met een bijdrage aan de initiële, 

eenmalige kosten van aanbesteding van de applicatie en oprichting van de 

coöperatie. 

 

Waarom doet de  landelijke GGD-organisatie niets?    

 

GGD-GHOR houdt zich niet bezig met dergelijke onderwerpen. GGD-GHOR 

Nederland is niet opgericht voor dergelijke samenwerking. Bovendien betreft het 

hier een samenwerking tussen in eerste instantie maar drie GGD’en.   

 

Zijn gemeenten ook vertegenwoordigd in de 

coöperatie? 

 

De GGD Hollands Noorden is één van de leden van de coöperatie. Elk lid vaardigt 

één bevoegde vertegenwoordiger af. De directeur van de GGD HN zal namens zijn 

bestuur zitting nemen in het bestuur van de coöperatie. Er is dus geen sprake van 

een vertegenwoordiging vanuit de gemeenten in het bestuur van de coöperatie.  

Het stemrecht en de stembepaling worden geregeld in de oprichtingsakte, waarbij 

het meestentijds zo is, dat ieder lid één stem heeft;  

De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van GGD HN en 

hebben daar naar rato van inwonertal invloed. De gemeenten hebben in de 

coöperatie geen directe vertegenwoordiger.  

Is er sprake van kostenbesparing?  De kostenbesparing zit vooral in de gezamenlijkheid. Kosten kunnen worden 

gedeeld met organisaties. De financiële voordelen liggen in groter licentievolume 

wat leidt tot lagere prijzen, daarnaast worden kwaliteitsvoordelen bereikt 

(uniformiteit van dossieropbouw, uitwisselbaarheid van gegevens) en efficiency-

voordelen (gezamenlijke onderhandelingen, gezamenlijke besluitvorming over 

wijzigingen, etc., minder kosten voor technisch en applicatiebeheer). Binnen het 

beschikbare budget (begroting) wordt zo een beter toegespitst dossier verkregen.  
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Met welk ICT-bedrijf gaat men samenwerken. Is dit 

reeds bekend?  

 

De aanbesteding resulteert in een nieuwe aanbieder. Die is nu nog niet bekend, 

maar zal begin 2018 wel bekend worden.  

Kan de besluitvorming over de coöperatie pas 

plaatsvinden als gemeente hun fiat voor deze 

coöperatie geven?  

 

Besluitvorming over de coöperatie vindt plaats door de vertegenwoordigers van 

alle 17 deelnemende gemeenten binnen het Algemeen Bestuur van de GGD. De 

gemeenteraden van al deze gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om hun 

wensen en bedenkingen kenbaar te maken.  

Het feitelijke besluit tot oprichting wordt genomen door het algemeen bestuur van 

de GGD nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen 

hieromtrent te geven.  

Ook in de andere regio’s worden gemeenten gevraagd om hun wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken.  

 

 


