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Geachte raad, geacht college,  

 

Op 17 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden ingestemd om 

een voorstel tot 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden aan 

raden en colleges van de deelnemende gemeenten voor te leggen.  

 

Aanleiding  

Op 1 januari 2013 fuseerden de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe tot de nieuwe 

gemeente Schagen. Op grond van artikel 41 van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) 

moeten de besturen van de gemeenschappelijke regelingen waar deze gemeenten aan 

deelnemen binnen zes maanden na de herindeling hun gemeenschappelijke regeling te 

wijzigen in verband met het formeel uittreden de hiervoor genoemde gemeenten.  

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur naar aanleiding van de eerste wijziging (in 2012) 

besloten om de regeling nog eens goed tegen het licht te houden mede op grond van de 

opmerkingen vanuit een aantal gemeenten. Door een ad hoc (ambtelijke) werkgroep is 

hiertoe een voorstel opgesteld. Dit voorstel is door het Algemeen Bestuur overgenomen. De 

nu te wijzigen regeling dient voor 1 juli aanstaande te worden vastgesteld door de 

individuele gemeenteraden en colleges. 

 

Formele procedure 

Voor de wijziging in verband met herindeling geldt de Wet Arhi. Voor de overige wijzigingen 

is in artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden bepaald dat de 

regeling kan worden gewijzigd indien de raden en colleges van Burgemeester en Wethouders 

van tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste vertegenwoordigende 

tweederde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten. Het 

Algemeen Bestuur dient op grond van artikel 33 lid 2 van de regeling een daartoe strekkend 
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voorstel aan de deelnemers te doen. De wijziging treedt in werking op een in het besluit tot 

wijziging op te nemen datum (artikel 33 lid 3 van de regeling).  

 

Door te voeren wijzigingen: 

De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld betreffen:  

- wijziging gemeentenamen in aanhef: Harenkarspel en Zijpe komen te vervallen; 

- wijziging artikel 5 (taken); 

- toevoegen van kopjes aan elk artikel ter verbetering van de leesbaarheid; 

- regiobenaming;  

- vervanging term directie door directeur.  

 

Bij de artikelen is ook een toelichting gevoegd.  

 

Gewenste besluitvorming  

Het voorstel zoals dat voorgelegd wordt aan raden en colleges is bijgevoegd. Wij verzoeken 

u het voorstel te agenderen in uw raad en uw college ter besluitvorming. De ondertekende 

besluiten kunt u retour zenden aan de GGD Hollands Noorden. Voor de leesbaarheid is de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden, zoals deze luidde na de 1e wijziging 

ter informatie bijgevoegd. Tevens is als bijlage bijgevoegd een vergelijking tussen de huidige 

tekst (inclusief 1e wijziging) en de voorgestelde tekst.  

 

De stukken worden alleen digitaal aangeboden aan het algemene adres van gemeenten 

alsmede naar de griffies verzonden. Mocht uw gemeente liever een papieren versie van de 

stukken ontvangen, dan verzoeken wij u dat aan te geven.  

 

 

Hoogachtend, 

het Dagelijks Bestuur,  

 

 

 

M. Pijl, 

voorzitter,  

 

 

 

N. Plug, 

secretaris-directeur.  
 
 
 


