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Samenvatting
Op 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden.
Daarnaast zijn op 1 januari 2015 de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer gefuseerd tot de
nieuwe gemeente Alkmaar. Om die redenen moet de bestaande Gemeenschappelijke regeling
GGD Hollands Noorden worden aangepast. Op 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur van
de GGD besloten om het voorstel tot 3e wijziging van de GR GGD Hollands Noorden voor te leggen
aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming. Naast de wijziging
van het aantal gemeenten ligt een aantal tekstuele wijzigingen voor. De belangrijkste inhoudelijke
wijziging is dat begrotingswijzigingen die budgettair neutraal zijn, niet voor zienswijzen aan de raad
worden voorgelegd. In Schagen hebben we een klankbordgroep van de raad voor het AB van de
GGD, dus hier kunnen dergelijke wijzigingen wel besproken worden.

Waarom dit voorstel
Op 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden.
Daarnaast zijn op 1 januari 2015 de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer gefuseerd tot de
nieuwe gemeente Alkmaar. Om die redenen moet de bestaande Gemeenschappelijke regeling
GGD Hollands Noorden worden aangepast. Op 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur van
de GGD besloten om het voorstel tot 3e wijziging van de GR GGD Hollands Noorden (hierna: GR) voor
te leggen aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming. De GR kan
worden gewijzigd als de raden en colleges van tenminste tweederde van het aantal deelnemers,
tenminste vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied
hiertoe besluiten (art.33, lid 4 van de GR GGD Hollands Noorden).

Kaders
De Wet op de gemeenschappelijke regelingen
De gemeenschappelijke regeling zelf
De wet publieke gezondheid

Onderbouwing
Vanwege de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de fusie van de gemeenten
Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer moet de GR worden aangepast. Dit is meteen aanleiding
geweest om de regeling onder de loep te nemen en te updaten. Voor een overzicht van de
wijzigingen zie bijlage 2. Een ambtelijke werkgroep vanuit de gemeenten is hierbij betrokken geweest.
De belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat budgettair neutrale begrotingswijzigingen niet meer voor
zienswijzen aan de raad hoeven te worden voorgelegd. Dit komt de snelheid en efficiëntie van het
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proces ten goede. Hierbij willen we opmerken dat het wel verstandig is om de raden over dergelijke
wijzingen te informeren. In Schagen hebben we een klankbordgroep van de raad voor het AB van de
GGD, dus hier kunnen dergelijke wijzigingen wel besproken worden.

Financiën
De wijziging van de GR heeft geen financiële gevolgen.

Vervolgtraject
Na behandeling in de raad zenden we het besluit van de raad toe aan de GGD. Indien voldoende
raden akkoord zijn met de voorgestelde wijzigingen, treedt de gewijzigde GR in werking.

Risico’s
Als niet de vereiste tweederde meerderheid van goedkeuring van gemeenteraden en
vertegenwoordiging van tweederde van het aantal inwoners van Noord-Holland Noord wordt
verkregen, zal de wijziging niet doorgevoerd kunnen worden en moet er opnieuw naar de GR
gekeken worden.

Regionale raadscommissie d.d. 2 juni 2016
De regionale raadscommissie adviseert om, met 276 stemmen voor en 207 stemmen tegen, de motie
van Castricum toe te voegen aan de zienswijzen. Deze motie betreft het standpunt om niet akkoord
te gaan met de wijziging dat begrotingswijzigingen die budgettair neutraal zijn, niet voor zienswijzen
aan de raad voorgelegd worden en het bestuur van de GGD de opdracht te geven het betreffende
artikel van de GR te heroverwegen (zie bijgevoegd verslag van de regionale raadscommissie). Dit is
voor het college geen aanleiding geweest om het besluit te heroverwegen.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:

-

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief GGD wijziging GR GGD HN
Bijlage 2 was wordt 3e wijziging GR GGD
Bijlage 3 huidige GR GGD HN
Bijlage 4 GR GGD HN incl. 3e wijziging
Bijlage 5 Motie gemeente Castricum
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.15 maart 2016, nr. ;
gezien het advies van de regionale raadscommissie d.d. 2 juni 2016;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de
Wet publieke gezondheid en de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden;

besluit:
vast te stellen:
de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden:
Artikel I.
In de aanhef vervallen de gemeenten: “Graft-De Rijp” en “Schermer”;
Artikel II.
Aan artikel 1 wordt toegevoegd:
“g. Wet op de ondernemingsraden: Wet op de ondernemingsraden (BWBR0002747).”
Artikel III
In artikel 4 lid 4 onder b wordt “Dagelijks Bestuur” vervangen door “dagelijks bestuur”.
Artikel IV
Artikel 6 lid 2 wordt gewijzigd en komst als volgt te luiden:
2.
Het lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur worden per deelnemende
gemeente door de raad uit de wethouders en/of uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen,
aangewezen.
Artikel V
De titel van artikel 10 wordt gewijzigd in “Artikel 10: Informatieplicht”
Artikel VI
Aan artikel 11 wordt een vierde lid toegevoegd dat als volgt luidt:
“4. De leden van het dagelijks bestuur mogen nimmer in aantal en stemverhouding de meerderheid
van het algemeen bestuur uitmaken.”
Artikel VII
De titel van artikel 12 wordt gewijzigd van “Artikel 12 Aanwijzen en aftreden leden dagelijks bestuur” in
“Artikel 12: Aanwijzen, aftreden en ontslag leden dagelijks bestuur”
Aan artikel 12 wordt een vijfde lid toegevoegd dat als volgt luidt:
“5. Het algemeen bestuur kan één of meer leden van het dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien
deze niet meer het vertrouwen van het algemeen bestuur bezitten.”
Artikel VIII
De titel van artikel 13 wordt gewijzigd van “Artikel 13 Verstrekken van inlichtingen aan het algemeen
bestuur, ontslag” in “Artikel 13: Verstrekken van inlichtingen aan algemeen bestuur”
In artikel 13 lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Raadsvoorstel en- besluit

Pagina 3 van 6

“1. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor
de uitoefening van zijn taak nodig heeft.”
Artikel 13 lid 4 komt te vervallen.
Artikel IX
De titel van artikel 16 wordt gewijzigd van “Artikel 16 Bevoegdheden dagelijks bestuur” in “Artikel 16:
Bevoegdheden algemeen bestuur”
Het eerste lid van artikel 16 komt te vervallen.
Het tweede lid van artikel 16 wordt vernummerd (lidnummer vervalt).
Artikel X
Artikel 17 wordt vernummerd van “Artikel 17: Instellen van commissies” tot “Artikel 19: Instellen van
commissies”
Artikel XI
`
Artikel 18 wordt vernummerd en gewijzigd van “Artikel 18 Overige bevoegdheden dagelijks bestuur”
in “Artikel 17 Bevoegdheden dagelijks bestuur”
Aan het artikel wordt een lid 1 toegevoegd dat luidt als volgt:
“1. Met betrekking tot de uitoefening van de in artikel 4 en 5 genoemde taken en bevoegdheden
berusten bij het dagelijks bestuur alle bevoegdheden die niet krachtens deze regeling aan het
algemeen bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen.”
De huidige tekst van het artikel wordt vernummerd tot lid 2.
Onder i. wordt “met uitzondering van de directie.” gewijzigd in “met uitzondering van de
directeur.”
Artikel XII
De titel van artikel 19 wordt vernummerd van “Artikel 19 Taken van de voorzitter” naar “Artikel 18
Taken van de voorzitter”.
Het vierde lid van dit artikel wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
“4. De voorzitter kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.”
Artikel XIII
Artikel 20 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
“Artikel 20: Directeur en secretaris
1. De directeur wordt door het algemeen bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Na het
ontslag wordt zo spoedig mogelijk voorzien in de opvulling van de vacature.
2. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen tot schorsing van de directeur overgaan.
Het doet daarvan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt,
wanneer het algemeen bestuur haar niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigd.
3. De directeur is tevens secretaris van het algemeen- en dagelijks bestuur.
4. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden alsmede de vervanging van de
directeur.
5. De directeur is bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
aanwezig.
6. De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.”
Artikel XIV
Aan artikel 21 wordt een vijfde lid toegevoegd:
“5. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.”
Artikel XV
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In artikel 25 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
“Artikel 25: Voorbereiding en vaststelling begroting
1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening
aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Het dagelijks bestuur stelt een ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming en toelichting vast.
3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen
bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
4. De raden van de deelnemende gemeente kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin
deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt
aangeboden.
5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zijn
dient.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval
voor 1 augustus, aan gedeputeerde staten en de raden.
7. De bepalingen met betrekking tot de ontwerpbegroting in de leden 3 en 4 van dit artikel zijn
mede van toepassing op wijziging van de begroting met uitzondering van wijzigingen van de
begroting die voor de gemeenten budgettair neutraal zijn, zowel wat betreft de exploitatieuitgaven als de investeringen.”
Artikel XVI
Artikel 26 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
“Artikel 26: Voorbereiding en vaststelling jaarrekening
1. Het dagelijks bestuur stelt een ontwerp-jaarrekening vast.
2. Voordat de ontwerp-jaarrekening aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het
dagelijks bestuur deze voor 15 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over
de ontwerp-jaarrekening naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren
waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-jaarrekening zoals deze aan het algemeen bestuur
wordt aangeboden.
4. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgend op het jaar waarop deze
betrekking heeft.
5. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder
geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan
gedeputeerde staten en aan de raden.
6. Uiterlijk 15 juli na afloop van het dienstjaar stelt het algemeen bestuur een jaarverslag vast van de
door het bestuur van de dienst verrichte werkzaamheden. Dit jaarverslag wordt ter kennisneming
toegezonden aan de raden van de deelnemers.”
Artikel XVII
Artikel 33 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
“Artikel 33: Wijziging
1. De raden, de colleges, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen voorstellen doen
voor wijziging van de regeling.
2. Een voorstel tot wijziging van een of meerdere raden of colleges wordt aan het algemeen bestuur
gezonden.
3. Het algemeen bestuur behandelt het verzoek tot wijziging als bedoeld in het tweede lid binnen
drie maanden na ontvangst. Met de beschouwingen en opmerkingen van het algemeen bestuur
wordt het voorstel aan de raden en de colleges van de gemeenten gezonden.
4. De regeling kan worden gewijzigd indien de raden en de colleges van burgemeesters en
wethouders van tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste
vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied,
hiertoe besluiten.”
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Artikel XVIII
Artikel 35 wordt gewijzigd en komst als volgt te luiden:
“Artikel 35: Geschillen
1. Als er tussen het algemeen en/of dagelijks bestuur van deze regeling en een of meer
gemeente(n) onderling een geschil ontstaat over de uitvoering van deze regeling treden
dagelijks bestuur en de gemeente(n) direct met elkaar in overleg om het geschil verder te
verkennen en op te lossen.
2. Als onderling het geschil niet opgelost kan worden, wijst iedere partij een deskundige aan.
Deze deskundigen brengen gezamenlijk een advies uit.
3. Op geschillen tussen de gemeenten onderling of tussen de gemeenten en GGD Hollands
Noorden is artikel 28 Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.”
Artikel XIX
Aan artikel 36 wordt een vierde lid toegevoegd, dat als volgt luidt:
“4. Het college van Alkmaar zendt de regeling aan gedeputeerde staten.”
Artikel XX
Deze wijziging treedt in werking op de dag na publicatie en heeft een terugwerkende kracht tot 1
januari 2016.

Aldus besloten in de vergadering van: 21 juni 2016.

De raad van de gemeente Schagen,
griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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