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Geachte college,  

 

Hierbij bieden wij u de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands 

Noorden aan ter besluitvorming in uw colleges en gemeenteraden. Graag lichten wij een en 

ander toe.  

 

Belangrijkste wijzigingen 

De regeling is aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast 

is de leesbaarheid vergroot door een hoofdstukindeling en het meer logisch bij elkaar 

plaatsen en/of samenvoegen van artikelen. Tevens is rekening gehouden met de wensen en 

afspraken die in het kader van spelregels voor GR-en zijn afgesproken.  

Een aantal belangrijke wijzigingen is:  

- De regeling wordt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen van een gemengde 

regeling omgezet in een collegeregeling;  

- Taken zijn explicieter omschreven;  

- Informatieplicht en verantwoordingsplicht zijn explicieter opgenomen;  

- Samenvoeging artikelen over DPG en secretaris;  

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

termijnen indienen zienswijzen);  

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

- Er is een geschillenregeling toegevoegd.  

 

Procedure wijziging GR 

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

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

besluit moeten nemen. De huidige regeling (Gemeenschappelijke regeling inclusief 2e 

wijziging) wordt van een gemengde regeling omgevormd tot een wettelijk verplichte 

collegeregeling.  



Dat betekent dat aan de gemeenteraden het besluit voorgelegd dient te worden om als 

bestuursorgaan uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, het 

college opdracht geven het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden hierover te 

informeren en het college toestemming verlenen in te stemmen met de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. 

De colleges stellen vervolgens na verkregen toestemming van de gemeenteraad de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp vast.  

De wijziging van de regeling is definitief indien twee derde van het aantal deelnemers 

tenminste vertegenwoordigende twee derde van het aantal inwoners van het 

samenwerkingsgebied hiertoe besluiten. De wijziging treedt in werking op de dag na 

publicatie in de Staatscourant. De gemeente Alkmaar draagt daarvoor als centrumgemeente 

zorg.  

 

Bijgevoegde documenten 

Voor de behandeling van het voorstel zijn de volgende stukken meegezonden:  

- Bijlage 1: Gemeenschappelijke regeling GGD HN inclusief 2e wijziging 2013 (huidige 

regeling)  

- Bijlage 2: ontwerp tekst Gemeenschappelijke regeling GGD HN inclusief 3e wijziging 

(integrale tekst zoals deze komt te luiden na vaststelling)  

- Bijlage 3: Was – wordt lijst (voorgestelde wijzigingen ten opzichte van huidige tekst) 

- Bijlage 4: concept raadsvoorstel  

- Bijlage 5: concept collegevoorstel 

 

Tot slot 

De besluitvorming omtrent de wijziging van de gemeenschappelijke regeling kunt u digitaal 

toezenden aan info@ggdhn.nl dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris: 

ykoopen@ggdhn.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens het dagelijks bestuur,  

 

 

 

P.J.R. Kos,    E.J. Paulina, 

Voorzitter,   secretaris/directeur.  
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