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Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Op 29 februari 2016 is het verzoek van de GGD Hollands Noorden ontvangen (bijlage 1) om het voorstel tot
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN aan de colleges en raden van de gemeenten in
Noord-Holland Noord voor te leggen.

Gevraagd besluit
De colleges van Texel, Schagen, Den Helder en Hollands Kroon stellen de gemeenteraden voor te besluiten:
1.
de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden vast te stellen.

Toelichting
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 wijzing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden (hierna: GR) voor te leggen aan de
colleges en raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming (zie bijlage 2). De GR kan worden
gewijzigd als de raden en colleges van tenminste twee derde van het aantal deelnemers, tenminste
vertegenwoordigende twee derde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied hiertoe besluiten
(art. 33, lid 4 van de GR).
Naast een aantal tekstuele wijzigingen is de belangrijkste inhoudelijke wijziging dat budgettair neutrale
begrotingswijzigingen niet meer voor zienswijzen aan de gemeenteraad hoeven worden voorgelegd. Dit komt
de snelheid en efficiëntie van het proces ten goede. Daarbij is vanuit de ambtelijke werkgroep aangegeven
dat het verstandig is om gemeenteraden over dergelijke wijzigingen wel te informeren.

Bijlagen
1.
Aanbiedingsbrief wijziging GR GGD HN
2.
Bijlage was wordt 3e wijziging
3.
Bijlage huidige GR GGD HN
4.
Bijlage GR GGD HN incl. 3e wijziging
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden, zodat deze voldoet aan de wetgeving
en deelnemende gemeenten.

Argumenten
Aantal deelnemende gemeenten
De wijzigingen komen voort uit de samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer per
1 januari 2016 en wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook zijn er enkele cosmetische
wijzigingen doorgevoerd.
Begrotingswijzigingen GGD
De belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat begrotingswijzigingen die geen gevolgen hebben voor de
gemeentelijke bijdrage aan de GGD niet meer voor een zienswijze aan de gemeenteraden hoeven te worden
voorgelegd. Dit komt de snelheid en efficiëntie van het proces ten goede. Ondanks deze wijziging behouden
de gemeenten hun invloed op het (financiële) beleid van de GGD, omdat de gemeenteraden hun zienswijze
moeten geven op de begroting en de jaarrekening van de GGD. Bovendien vormen de wethouders
gezondheidsbeleid van de 17 gemeenten gezamenlijk het algemeen bestuur van de GGD.
Uitbreiding bevoegdheden dagelijks bestuur GGD
Andere inhoudelijke wijzigingen zijn:
•
Bij artikel 11 is toegevoegd dat de leden van het dagelijks bestuur nimmer de meerderheid in het
algemeen bestuur mogen uitmaken.
•
In artikel 20 is toegevoegd dat de directeur geschorst kan worden door het algemeen bestuur en in
spoedeisende gevallen door het dagelijks bestuur, en de taken en bevoegdheden zijn wat
eigentijdser verwoord.
•
Artikel 33 is gewijzigd in die zin dat niet alleen het algemeen bestuur wijzigingen van de regelingen
kan initiëren, maar ook het dagelijks bestuur of op verzoek van een raad of college.
Overige wijzigingen zijn vaak van tekstuele aard. Voor een overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u
naar bijlage 3

Maatschappelijke aspecten
Fusies hebben gevolgen voor de stemverhouding in het Algemeen Bestuur van de GGD. Stemmen over een
voorstel geschiedt bij een gewogen meerderheid: ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het aantal inwoners in zijn gemeente. Per 10.000 inwoners heeft een AB-lid 1 stem.
Naar mate een gemeente groter wordt – in dit geval Alkmaar – heeft het meer stemmen en dus meer invloed
op het beleid van de GGD.
Draagvlak
Een ambtelijke werkgroep vanuit de gemeenten is betrokken geweest bij de voorstellen tot wijziging van de
GR GGD. Op 26 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD – zijnde de wethouders
gezondheidsbeleid van de 17 deelnemende gemeenten - ingestemd met de wijziging.

Relevante wet- en regelgeving
•
•
•

De Wet gemeenschappelijke regelingen.
De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.
De Wet publieke gezondheid
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Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.

Realisatie
De besluiten van de gemeenteraden wordt door de colleges schriftelijk meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur
van de GGD Hollands Noorden. Indien tenminste tweederde van de colleges en gemeenteraden, tenminste
vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van Noord-Holland Noord, instemt met de
wijziging, dan wordt deze doorgevoerd.
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