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Nummer Contact en vragen via Wieteke Zandbergen (T) 

          

Portefeuillehouders: mevr. Huisman (T), dhr. Blonk (S), dhr. Kos (DH, 

mevr. Van Gent (HK) 

 

    

  

 

 

Datum vergadering RRN Datum B&W-besluiten 

 8 maart 2018 Februari 2018 

 

Onderwerp 

Geen wensen en bedenkingen over het oprichten van een coöperatie door de GGD voor de ontwikkeling van 

het digitale GGD-dossier. 

 

Voorgesteld advies 

1. Medewerking te verlenen aan de GGD bij hun voornemen om een nieuwe coöperatie op te 

starten. 

2. Hiervoor geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen.  

 

Wettelijke grondslag 

 Wet op de gemeenschappelijke regelingen 

 Wet publieke gezondheid, in het bijzonder artikel 5, lid 3, b 

 

Kern van de zaak 

Voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg is het essentieel dat de GGD gebruik kan maken van een 

goed werkend digitaal dossier. Hiervoor wordt het GGD dossier vernieuwd. Voor de aanbesteding van dit 

GGD-dossier wordt een nieuwe coöperatie opgestart. De raad wordt uitgenodigd hierover zijn wensen en 

bedenkingen te uiten. 

 

Openbaarheid documenten 

 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten 
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De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

 

1. Medewerking te verlenen aan de GGD bij hun voornemen om een nieuwe coöperatie op te 

starten. 

2. Hiervoor geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2018. 

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

De GGD is een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling. De GGD is de gemeentelijke gezondheidsdienst 

voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. De dienstverlening van de GGD aan 

haar klanten wordt verbeterd door het vernieuwen van het GGD dossier. De ontwikkeling, het beheer en de 

doorontwikkeling van dit digitale dossier wordt gedaan vanuit een nieuwe coöperatie. De raad wordt 

gevraagd naar haar wensen en bedenkingen. 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Een goede jeugdgezondheidszorg bevorderen. Voldoen aan de wettelijke plicht om de patiëntgegevens 

jeugdgezondheidszorg digitaal op te slaan. 

 

Motivering per voorgesteld advies 

De dienstverlening van de GGD aan haar klanten wordt verbeterd door het vernieuwen van het GGD dossier.  

Voor de jeugdgezondheidszorg is het essentieel om te beschikken over een goed werkend en aan de 

medewerkers ondersteunend digitaal (medisch) dossier. Dit is daarom ook als wettelijke plicht opgenomen 

in de Wet Publieke Gezondheid. Hiervoor is het nodig dat het GGD dossier wordt vernieuwd. Het huidige 

digitale dossier voldoet niet aan de toegenomen eisen die gesteld worden aan dossiervorming en bovendien 

wordt de applicatie niet meer ondersteund. 

 

De ontwikkeling, het beheer en de doorontwikkeling wordt gedaan vanuit een nieuwe coöperatie. 

Vanuit operationeel en juridisch oogpunt is aangeraden om een nieuwe coöperatie op te richtenVoor de 

ontwikkeling van het GGD digitaal dossier werkt de GGD NHN voor de nieuwe aanbesteding samen met de 

GGD Utrecht en GGD Twente. Door de krachten te bundelen ontstaat inkoopkracht, wordt de kwaliteit en 

efficiency verhoogd. In de nieuwe coöperatie worden de eenmalige ontwikkeling, en ook het beheer, 

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

ondergebracht.  

 

Geen wensen en bedenkingen over de oprichting van de nieuwe coöperatie.  

De GGD nodigt de gemeenteraden uit hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Deze coöperatie 

komt in de plaats van de vorige coöperatie. Gezien de onderbouwing en het gebrek aan consequenties van 

de start van de coöperatie zien wij geen wensen en bedenkingen.  
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Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

- 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Wensen en bedenkingen te uiten en deze voor te leggen aan het algemeen bestuur van de GGD.  

Wanneer er wensen of bedenkingen zijn tegen de start van deze nieuwe coöperatie is dit het moment om 

de GGD daarop te wijzen en te bevragen. 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 

 

 

Communicatie 

Communicatie vindt plaats via de gebruikelijke kanalen. 

 

Bijlagen 

1. Brief GGD verzoek wensen en bedenkingen coöperatie 

2. Concept voorstel AB oprichting coöperatie 

3. Vragen en antwoorden coöperatie 

 


