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Indiener  directie 

  

Gevraagd besluit 

 
Het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden besluit: 

 

• gelezen de wensen en bedenkingen van de raden van de deelnemende gemeenten tot 

oprichting van een coöperatie 

 

Inleiding 

De GGD’en Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente hebben besloten gezamenlijk voor de 

jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. Voor de 

juridische vorm van deze samenwerking wordt een coöperatie het meest geëigend geacht. 

 

Beoogd resultaat 

De samenwerking van (vooralsnog) drie GGD’en op het gebied van het ontwikkelen en implementeren 

van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg, en in tweede instantie voor de GGD breed,  voorzien 

van een daarvoor geëigende juridische vorm. 

 

Waarom een nieuw digitaal dossier? 

Binnen de jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden wordt gewerkt met een digitaal dossier 

jeugdgezondheidszorg. Daartoe is indertijd samen met enkele andere GGD’en het systeem MLCas 

aangeschaft. Het softwarepakket MLCas, in gebruik bij de drie GGDen is eindig en wordt in die zin niet 

verder doorontwikkeld. De leverancier heeft om die reden niet ingeschreven op de aanbesteding. Ook 

voldoet het huidige systeem niet meer aan de huidige eisen en wordt het niet meer goed ondersteund. 

Bovendien willen de GGD’en een dossier dat meer mogelijkheden kan bieden voor de cliënten 

(bijvoorbeeld zelf het eigen dossier inzien) en dat breder in de GGD benut kan worden. Voor de 

aanschaf van een nieuw systeem is, vanwege de daaraan verbonden kosten, het volgen van een 

aanbestedingsprocedure verplicht. Deze procedure is gaande. 

 

Samenwerking met andere GGD’en 

De markt levert op dit moment geen kant en klare oplossing voor een GGD-dossier, maar wel 

oplossingen voor digitale JGZ dossiers (DD JGZ). Deze oplossingen kenmerken zich door een 

systeemgerichte benadering, waarbij het proces volgend is op de systeeminrichting die door 

leveranciers is gekozen. De GGD’en Hollands Noorden, Regio Utrecht en Twente hebben het initiatief 

genomen om de krachten te bundelen om te komen tot de gezamenlijke ontwikkeling van een GGD-

dossier waarbij juist het GGD-werkproces leidend is voor de systeeminrichting. Door de krachten te 

bundelen ontstaat inkoopkracht, waarmee een verandering in de markt kan worden gerealiseerd. 
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Naast de eenmalige ontwikkeling is het de ambitie om zowel beheer en onderhoud als verdere 

doorontwikkeling onder te brengen in een samenwerkingsvorm die voldoende waarborgen biedt voor 

contractmanagement, het ondervangen van aansprakelijkheidsrisico's en financiële transparantie.  

 

Waarom een coöperatie? 

Samenwerking brengt altijd een juridische en bestuurlijke complexiteit met zich mee. Op grond van 

bovenstaande argumentatie wegen de voordelen van samenwerking op tegen het nadeel van deze 

toegenomen complexiteit. Om deze complexiteit wel beheersbaar te krijgen en te houden zijn er 

verschillende opties. Belangrijk is dat duidelijkheid en rechtszekerheid wordt geboden voor alle 

partijen, zowel GGD’en als opdrachtnemers. 

 

GGD’en kunnen komen tot samenwerking via een gedeeld opdrachtgeverschap, een zogenaamde 

meerpartijenovereenkomst. Nadeel is dat dit soort overeenkomsten onvermijdelijk leiden tot 

problemen in de aansturing van de software ontwikkeling, omdat de leverancier als opdrachtnemer niet 

met één opdrachtgever overeenstemming moet bereiken maar met drie. Daarnaast kan dit leiden tot 

complexe juridische constructies omdat meerdere overeenkomsten nodig zijn om aansprakelijkheid 

goed te regelen. In dat geval zullen de GGD’en per contractsonderwerp moeten onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om de rechten en plichten te delen dan wel te verdelen en zullen de GGD’en 

reeds voorafgaand aan het opstellen van de overeenkomst overeenstemming moeten bereiken welke 

rechten en plichten iedere partij zal dragen. 

 

Ook kan het opdrachtgeverschap belegd worden bij één GGD. Deze mogelijkheid betekent dat deze 

ene GGD die contractspartij is voor de ontwikkelfase, de rechten krijgt maar ook alle risico’s loopt voor 

de ontwikkeling van het GGD Digitaal Dossier. De andere GGD’en kunnen formeel geen rechten en 

plichten jegens opdrachtnemer inroepen. Om dat wel te kunnen, zal de opdrachtgevende GGD zich 

jegens de andere GGD’en die inspraak wensen te hebben in de ontwikkelfase, moeten verbinden door 

middel van overeenkomsten met de andere GGD’en. Dan zouden wel meerdere overeenkomsten 

gemaakt moeten worden die de verhoudingen en aansprakelijkheden regelen tussen de drie GGD’en en 

opdrachtnemer, ook juridisch complex.  

 

De meest optimale en minst risicovolle oplossing voor een samenwerking tussen meerdere partijen 

blijkt (nog steeds) de coöperatieve vereniging te zijn, een coöperatie. Bij een coöperatie zijn alle 

rechten en plichten jegens opdrachtnemer belegd in één rechtspersoon. Eén overeenkomst regelt 

vervolgens de verhouding tussen de coöperatie en de opdrachtnemer. Dit biedt het voordeel dat het 

binden van partijen minder complex is, meer rechtszekerheid geeft, minder kosten meebrengt en 

sneller geregeld is. De wetgever heeft juist de coöperatie als rechtsvorm in het leven geroepen voor 

situaties waarin partijen vergaande samenwerking zoeken om schaalvoordeel te realiseren. Daarvan is 

sprake bij het ontwikkelen van het GGD Digitaal Dossier. Hiermee zijn het beste de risico’s op 

bestuurlijke complexiteit en de juridische aansprakelijkheid ondervangen. De genoemde GGD’en 

kiezen er daarom voor samen te werken in een (nieuwe) coöperatie.  

 

Daarnaast biedt de coöperatie de voordelen van schaalbaarheid, zodat ook nieuwe GGD-organisaties 

eenvoudig kunnen toetreden. De coöperatie biedt ruimte aan de wens van de GGD’en om in de 

toekomst ook andere GGD’en  gebruik te laten maken van het GGD Dossier. Iedere nieuwe GGD kan 



 

VOORSTEL (concept) 

tot oprichting van een coöperatie  

 

 

 

VOORSTEL 

Auteur Y.C. Koopen Datum 5-12-2017 Versie   Doc.nr. 

 Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid  Pagina  

door middel van een lidmaatschap toetreden tot de coöperatie, waarna de nieuwe GGD haar invloed 

jegens de leverancier in gezamenlijkheid kan uitoefenen via de coöperatie.  

 

Tot slot kan de aansprakelijkheid van de leden van de coöperatie bij een vereffening worden 

uitgesloten en bij de coöperatie worden belegd, een zogenaamde Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA). 

Dat houdt in dat de aansprakelijkheid van de GGD’en die lid zijn, uitgesloten is bij een faillissement 

van de coöperatie. Financiële gevolgen bij vereffening berusten bij de coöperatie en kunnen niet 

terugslaan op de GGD of zijn deelnemende gemeenten. 

 

De beoogde coöperatie zal geen medewerkers in dienst hebben en hieraan worden geen taken, 

verantwoordlijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur bestaat uit de directies van de 

deelnemende GGD’en, die uiteraard binnen het mandaat kunnen handelen dat ze van hun bestuur 

hebben gekregen. De coöperatie treedt vooral als contractspartij op bij de ontwikkeling van het 

dossier, maar ook als contractspartij voor de doorontwikkeling van het digitaal dossier en de 

beschikbaarstelling aan andere GGD’en. Deze doorontwikkeling betreft niet alleen wijzigingen in 

opgeleverde software maar ook doorontwikkeling tot het GGD-dossier. Daarnaast treedt de coöperatie 

op als contractpartij bij andere registraties t.b.v. koppelvlakken.  

 

Nieuwe coöperatie 

De GGD-en kiezen ervoor om samen te werken in een nieuw op te richten coöperatie met uitgesloten 

aansprakelijkheid. Dit heeft als voordeel dat met een schone lei wordt gestart, zonder nasleep of 

restrisico’s van de bestaande coöperatie.) in plaats van deelname aan de bestaande coöperatie GGD 

Support Centrum beginnen. Ook is het vanuit operationeel en juridisch oogpunt aangeraden om een 

nieuwe/afzonderlijke coöperatie op te richten waarin de eenmalige ontwikkeling, maar ook het beheer, 

onderhoud en doorontwikkeling van het nieuwe digitaal dossier jeugdgezondheidszorg/GGD dossier 

wordt ondergebracht. Deze coöperatie wordt opgericht met  uitgesloten aansprakelijkheid. De 

coöperatie is nadrukkelijk niet om commerciële redenen opgericht en wordt geen aparte organisatie. 

De nog bestaande coöperatie GGD Support Centrum wordt zo spoedig mogelijk opgeheven door GGD 

Hollands Noorden en GGD Hollands Midden. Dit heeft verder geen (financiële) gevolgen. 

 

Formele aspecten 

In artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het algemeen bestuur 

bevoegd is te besluiten tot deelneming in een vereniging indien de gemeenschappelijke regeling dit 

mogelijk maakt. Het algemeen bestuur kan evenwel op grond van artikel 31 a lid 2 Wgr pas een besluit 

nemen nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis 

van uw bestuur te brengen. Een overzicht van de gegeven zienswijzen is bijgevoegd (NB: wordt 

tezijnertijd bij toezending agenda en stukken AB mee gezonden).  

Financiële consequenties 

Uitgangspunt is dat de kosten van de aanschaf van het digitale dossier jeugdgezondheidszorg en 

werken met  de coöperatie binnen de reguliere bedrijfsvoering van de GGD worden gedekt. Binnen de 

coöperatie worden geen reserves aangehouden.  

De kosten van de oprichting van de coöperatie zelf komen voor rekening van GGD Twente en GGD 

Regio Utrecht.  

 


