
Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Hollands Noorden 
 
Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente  
< gemeentenaam invullen >  
 
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de 
Wet publieke gezondheid en de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden;  
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen:   
 
de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden:  
 
Artikel I. 
 
In de aanhef vervallen de gemeenten: “Harenkarspel” en “Zijpe” 
 
Artikel II. 
 
Artikel 5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:  
“Artikel 5 Taken 
1. Het lichaam voert conform zijn bevoegdheid, gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de 

Wet publieke gezondheid, alsmede taken die bij of krachtens andere wetten aan het lichaam 
zijn opgedragen.  

2. Aan het lichaam kunnen – onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze regeling - bij 
unaniem besluit van het Algemeen Bestuur taken worden opgedragen.”  
 

Artikel III 
 
Aan artikel 6 wordt de kop toegevoegd: Artikel 6 Aanwijzen leden algemeen bestuur 
In artikel 6 wordt “resp.” vervangen door “respectievelijk”.  
 
Artikel IV 
 
Aan artikel 7 wordt de kop toegevoegd Artikel 7 Zittingsduur leden algemeen bestuur  
 
Artikel V 
 
Aan artikel 8 wordt de kop toegevoegd Artikel 8 Vergaderingen algemeen bestuur  
 
Artikel VI 
 
Artikel 9 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:  
“Artikel 9 Stemverhouding en besluitvorming 
1. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal 

inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigt. 
Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee 
stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners, drie stemmen voor gemeenten tot 30.000 
inwoners en zo voort.  

 



2. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners van de deelnemende gemeenten, als bedoeld 
in lid 1 van dit artikel, gelden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar 
gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van elk jaar. 

3. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.“ 
  
Artikel VII 
 
Aan artikel 10 wordt de kop toegevoegd Artikel 10 Verstrekken van inlichtingen 
 
Artikel VIII 
 
Aan artikel 11 wordt de kop toegevoegd Artikel 11 Samenstelling dagelijks bestuur 
In artikel 11 lid 3 wordt “Noord-Kennemerland” gewijzigd in “regio Alkmaar” en “Westfriesland” 
gewijzigd in “West-Friesland”.  
 
Artikel IX 
 
Aan artikel 12 wordt de kop toegevoegd Artikel 12 Aanwijzen en aftreden leden dagelijks bestuur 
In artikel 12 lid 4 wordt “ter vervulling van plaatsen die door ontslag, overlijden of om een andere 
reden openvallen” vervangen door “ter vervulling van een vrijgevallen plaats”.  
 
Artikel X `  
 
Aan artikel 13 wordt de kop toegevoegd Artikel 13 Verstrekken van inlichtingen aan algemeen 
bestuur, ontslag 
 
In artikel 13 lid 4 komt “Artikel 50 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.” te 
vervallen.  
 
Artikel XI 
 
Aan artikel 14 wordt de kop toegevoegd Artikel 14 Vergaderingen dagelijks bestuur 
 
Artikel XII 
 
Aan artikel 15 wordt de kop toegevoegd Artikel 15 Voorzitter 
 
Artikel XIII 
 
Aan artikel 16 wordt de kop toegevoegd Artikel 16 Bevoegdheden dagelijks bestuur 
 
Artikel XIV 
 
Aan artikel 17 wordt de kop toegevoegd Artikel 17 Instellen van commissies 
 
Artikel XV 
 
Aan artikel 18 wordt de kop toegevoegd Artikel 18 Overige bevoegdheden dagelijks bestuur 
 
Artikel XVI 
 
Aan artikel 19 wordt de kop toegevoegd Artikel 19 Taken van de voorzitter 
 



Artikel XVII 
 
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:  
 
“Artikel 20: Directeur en secretaris 
 
1. Aan het hoofd van de werkorganisatie staat de directeur. 
2. De directeur en secretaris worden benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur. 
3. De directeur en secretaris kunnen worden geschorst door het dagelijks bestuur. 
4.. Taken en bevoegdheden van de directeur worden nader geregeld in een door het algemeen 

bestuur vast te stellen organisatieverordening en directiestatuut.” 
 
Artikel XVIII 
 
Aan artikel 27 wordt de kop toegevoegd Artikel 27 Batig saldo 
 
Artikel XIV 
 
Aan artikel 30 wordt de kop toegevoegd Artikel 30 Archief 
In artikel 30 lid 2 wordt “directie” vervangen door “directeur”.  
 
Artikel XV 
 
Aan artikel 35 wordt de kop toegevoegd Artikel 35 Geschillenregeling 
 
Artikel XVI 
 
Aan artikel 36 wordt de kop toegevoegd Artikel 36 Slotbepaling 
 
Artikel XVII  
Deze wijziging treedt in werking op de dag na publicatie en heeft een terugwerkende kracht tot 1 
juli 2013.  
 
Aldus besloten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,  
 
het College van Burgemeester en Wethouders van < naam gemeente >  
d.d. < datum >  
 
 
 
 
 
Burgemeester,     Secretaris 
 
 
 
 
de Raad van de gemeente < naam >  
d.d. < datum >  
 
 
 
 
 
 
Burgemeester,    Griffier.  



Toelichting algemeen en op de artikelen. 
 
Algemeen  
Voor de leesbaarheid van de regeling zijn bij ieder artikel kopjes toegevoegd. Daarnaast zijn een 
aantal schoonheidsfouten en schrijffouten in deze wijziging hersteld.  
 
Artikel I  
De gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe zijn per 1 januari 2013 gefuseerd tot gemeente 
Schagen.  
 
Artikel 5 
Aan artikel 5 is een tweede lid toegevoegd, waarin bepaald wordt dat taken (onverminderd de 
taken die in artikel 4 staan) alleen kunnen worden opgedragen bij unaniem besluit van het 
Algemeen Bestuur.  
 
Artikel 9 
Aan artikel 9 is een derde lid toegevoegd waarin is bepaald dat het algemeen bestuur beslist bij 
meerderheid van stemmen.  
 
Artikel 11 
In dit artikel zijn de benamingen van de regio West-Friesland en Alkmaar aangepast.  
 
Artikel 13 
In artikel 13 komt het vierde lid te vervallen omdat dit niet relevant is voor gemeenschappelijke 
regelingen.  
 
Artikel 20 
In dit artikel is de term directie vervangen door directeur omdat feitelijk sprake is van een 
directeur. In de organisatieverordening wordt opgenomen dat er ook adjunct directeuren zijn. 
 
Artikel 30 
In dit artikel is de term directie vervangen door directeur (zie ook artikel 20).  
 
 



Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden – vergelijking (inhoudelijke) 
wijzigingen van het voorstel tot de 2

e
  wijziging tot huidige tekst (inclusief 1

e
 wijziging).  

 
 

Huidige versie (tekst na 1
e
 wijziging) Wijzigingsvoorstellen 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD 
HOLLANDS NOORDEN 
 
De raden ende colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, 
Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, 
Schermer, Stede Broec, Texel en Zijpe, ieder 
voorzover het hun bevoegdheden betreft; 
 
b e s l u i t e n 
 
(….) 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD 
HOLLANDS NOORDEN  
 
De raden en de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands 
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 
Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede 
Broec en Texel, ieder voorzover het hun 
bevoegdheden betreft; 
 
 
b e s l u i t e n 
 
(….) 

Artikel 5 
 
Het lichaam voert conform haar bevoegdheid, 
gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de 
Wet publieke gezondheid, alsmede taken die bij of 
krachtens andere wetten dan wel besluit van het 
Algemeen Bestuur aan het lichaam worden 
opgedragen. 
 
 
 
 

Artikel 5 Taken 
 
1. Het lichaam voert conform zijn bevoegdheid, 

gemeentelijke taken uit die vermeld staan in 
de Wet publieke gezondheid, alsmede taken 
die bij of krachtens andere wetten aan het 
lichaam zijn opgedragen.  

2. Aan het lichaam kunnen – onverminderd het 
bepaalde in artikel 4 van deze regeling - bij 
unaniem besluit van het Algemeen Bestuur 
taken worden opgedragen. 

 
 

Artikel 6 
 
1. De raad van elke deelnemer wijst één lid en 

plaatsvervangend lid van het algemeen 
bestuur aan. 

 
1. Tot lid en plaatsvervangend lid van het 

algemeen bestuur worden aangewezen de 
portefeuillehouder volksgezondheid uit het 
college van burgemeester en wethouders 
resp. diens plaatsvervanger. 

 
 

Artikel 6 Aanwijzen leden algemeen bestuur 
 
1. De raad van elke deelnemer wijst één lid en 

plaatsvervangend lid van het algemeen 
bestuur aan. 

 
2. Tot lid en plaatsvervangend lid van het 

algemeen bestuur worden aangewezen de 
portefeuillehouder volksgezondheid uit het 
college van burgemeester en wethouders 
respectievelijk diens plaatsvervanger. 

 
 
 

Artikel 7 
 

Artikel 7 Zittingsduur leden algemeen bestuur 

Artikel 8 
 
 

Artikel 8 Vergaderingen algemeen bestuur 

Artikel 9 
 

Artikel 9 Stemverhouding en besluitvorming 
 



1 Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een 
aantal stemmen afhankelijk van het aantal 
inwoners van de gemeente, welke het 
vertegenwoordigt. 
Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem 
voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee 
stemmen voor gemeenten tot 20.000 
inwoners, drie stemmen voor gemeenten tot 
30.000 inwoners en zo voort.  
 

2. Voor de vaststelling van de aantallen 
inwoners van de deelnemende gemeenten, 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gelden de  
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 
januari van elk jaar. 

 
 

1. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een 
aantal stemmen afhankelijk van het aantal 
inwoners van de gemeente, welke het 
vertegenwoordigt. 
Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem 
voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee 
stemmen voor gemeenten tot 20.000 
inwoners, drie stemmen voor gemeenten tot 
30.000 inwoners en zo voort.  

 
2. Voor de vaststelling van de aantallen 

inwoners van de deelnemende gemeenten, 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gelden de  
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 
januari van elk jaar. 

 
3. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid 

van stemmen.  
 

Artikel 10 
  

Artikel 10 Verstrekken van inlichtingen 
 

Artikel 11 
 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden. 
 
2. De in het eerste lid bedoelde leden worden 

aangewezen door en uit het algemeen 
bestuur.  

 
3. De leden van het algemeen bestuur uit de 

gemeenten in Noord-Kennemerland, 
Westfriesland en de Kop van Noord-Holland 
stellen elk twee leden kandidaat.  

 

Artikel 11  Samenstelling dagelijks bestuur 
 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden.  
 
2. De in het eerste lid bedoelde leden worden 

aangewezen door en uit het algemeen 
bestuur.  

 
3. De leden van het algemeen bestuur uit de 

gemeenten in de regio Alkmaar, West-
Friesland en de Kop van Noord-Holland 
stellen elk twee leden kandidaat.  

Artikel 12 
 
 
1. De in artikel 11, lid 1 bedoelde leden worden 

aangewezen in de eerste vergadering van 
het algemeen bestuur in nieuwe 
samenstelling, volgende op de dag van 
aftreden van de leden van de raden van de 
deelnemers. 

 Zij treden af op de dag van aftreden van de 
leden van het algemeen bestuur. 

 
2. Degene, die ophoudt lid van het algemeen 

bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het 
dagelijks bestuur te zijn. 

 
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen 

tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan 
schriftelijk mededeling aan het algemeen 
bestuur. 

Artikel 12 Aanwijzen en aftreden leden 
dagelijks bestuur 
 
1. De in artikel 11, lid 1 bedoelde leden worden 

aangewezen in de eerste vergadering van 
het algemeen bestuur in nieuwe 
samenstelling, volgende op de dag van 
aftreden van de leden van de raden van de 
deelnemers. 

 Zij treden af op de dag van aftreden van de 
leden van het algemeen bestuur. 

 
2. Degene, die ophoudt lid van het algemeen 

bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het 
dagelijks bestuur te zijn. 

 
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen 

tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan 
schriftelijk mededeling aan het algemeen 
bestuur. 



4. Het aanwijzen van leden van het dagelijks 
bestuur ter vervulling van plaatsen die door 
ontslag, overlijden of om een andere reden 
openvallen, vindt plaats binnen twee 
maanden na dat openvallen. 

 

4. Het aanwijzen van leden van het dagelijks 
bestuur ter vervulling van plaatsen die ter 
vervulling van een vrijgevallen plaats 
openvallen, vindt plaats binnen twee 
maanden na dat openvallen. 

 

Artikel 13 
 
 
 
1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden 

verstrekken aan het algemeen bestuur de 
door één of meer leden van dit bestuur 
gevraagde inlichtingen. 

 
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden 

leggen op het verzoek van het algemeen 
bestuur verantwoording af over het door het 
dagelijks bestuur of één der leden gevoerde 
bestuur. 

 
3. Het reglement van orde van het algemeen 

bestuur houdt bepalingen in over de wijze 
waarop het dagelijks bestuur en elk van zijn 
leden de hier bedoelde inlichtingen 
verstrekken en verantwoording afleggen. 

 
4. 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 50 van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 13 Verstrekken van inlichtingen aan 
algemeen bestuur, ontslag 
 
 
1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden 

verstrekken aan het algemeen bestuur de 
door één of meer leden van dit bestuur 
gevraagde inlichtingen. 

 
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden 

leggen op het verzoek van het algemeen 
bestuur verantwoording af over het door het 
dagelijks bestuur of één der leden gevoerde 
bestuur. 

 
3. Het reglement van orde van het algemeen 

bestuur houdt bepalingen in over de wijze 
waarop het dagelijks bestuur en elk van zijn 
leden de hier bedoelde inlichtingen 
verstrekken en verantwoording afleggen. 

 
4. 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 14 
 

Artikel 14 Vergaderingen dagelijks bestuur 

Artikel 15 
 

Artikel 15 Voorzitter 
 

Artikel 16 
 

Artikel 16 Bevoegdheden dagelijks bestuur 
 

Artikel 17 
 
 

Artikel 17 Instellen van comissies 
 

Artikel 18 
 
 

Artikel 18 Overige bevoegdheden dagelijks 
bestuur 

 

Artikel 19 
 

Artikel 19 Taken van de voorzitter 
 

Artikel 20: Directie 
 
1. Aan het hoofd van de werkorganisatie staat 

Artikel 20: Directeur en secretaris 
 
1. Aan het hoofd van de werkorganisatie staat 



de directie. 
 
2. De directie wordt benoemd en ontslagen 

door het algemeen bestuur. 
 
3. De directie kan worden geschorst door het 

dagelijks bestuur. 
 
4.. Het algemeen bestuur wijst uit de directie 

degene aan die als secretaris van de 
gemeenschappelijke regeling optreedt. 

 
5. Taken en bevoegdheden van de directie 

worden nader geregeld in een door het 
dagelijks bestuur vast te stellen 
organisatieverordening en directiestatuut. 

 

de directeur. 
 
2. De directeur en secretaris worden benoemd 

en ontslagen door het algemeen bestuur. 
 
3. De directeur en secretaris kunnen worden 

geschorst door het dagelijks bestuur. 
 
4.. Taken en bevoegdheden van de directeur 

worden nader geregeld in een door het 
algemeen bestuur vast te stellen 
organisatieverordening en directiestatuut. 

 
 

Artikel 27 
 

Artikel 27 Batig saldo 
 

Artikel 30 
 
1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de 

archiefbescheiden overeenkomstig en 
volgens een door het algemeen bestuur vast 
te stellen regeling ingevolge artikel 40 van de 
Archiefwet 1995; 

 
2. De directie is belast met de bewaring en het 

beheer van deze archiefbescheiden. 
 

Artikel 30 Archief 
 
1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de 

archiefbescheiden overeenkomstig en 
volgens een door het algemeen bestuur vast 
te stellen regeling ingevolge artikel 40 van de 
Archiefwet 1995; 

 
2. De directeur is belast met de bewaring en het 

beheer van deze archiefbescheiden. 
 

 

Artikel 35 
 
 

Artikel 35 Geschillenregeling 
 

Artikel 36  
 

Artikel 36 Slotbepaling 
 

 
 

 


