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Registratienummer: 

 

RVO13.0088 Portefeuillehouder: W. Turnhout-van den Bosch 

Van afdeling: Onderwijs, Welzijn en Sport Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Verzoek van de GGD tot wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling (AI13.03992)  Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands 

Noorden, inclusief 1
e
 wijziging (ID13.01183) 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

A. de Ruiter 

(0223) 67 8424 

a.de.ruiter@denhelder.nl 

Onderwerp:  Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 

 

Gevraagd besluit: 

In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden per 1 juli 2013.   

 

Publiekssamenvatting 

De fusie van drie deelnemende gemeenten Harenkarspel, Zijpe en Schagen tot de nieuwe gemeente Schagen 

noopt tot (de tweede) wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. Op grond van 

wetgeving moet de regeling vóór 1 juli 2013 op deze herindeling worden aangepast. Tevens wordt van de 

mogelijkheid gebruik gemaakt om enkele tekstuele wijzigingen door te voeren. De gemeenschappelijke regeling 

kan worden gewijzigd indien tweederde van de 19 colleges en gemeenteraden in het werkgebied van de GGD 

hiertoe besluit. De raad wordt voorgesteld met de wijziging in te stemmen.  

 

Inleiding 

De GGD heeft op 8 mei 2013 per mail een verzoek aan de 19 gemeenten in haar werkgebied gestuurd om de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden per 1 juli 2013 te wijzigen. De mail bevat tevens een 

toelichtende brief en de concrete wijzigingsvoorstellen. 

De aanleiding is de fusie van de gemeenten Harenkarspel, Zijpe en Schagen tot de nieuwe gemeente Schagen. 

Er geldt een wettelijke verplichting om de Gemeenschappelijke Regeling GGD vóór 1 juli 2013 hierop aan te 

passen. Tevens wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om enkele tekstuele wijzigingen in de regeling door 

te voeren.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. De wijzigingen zijn uitsluitend 

technisch van aard en beogen geen verandering in de doelstelling of de taakstelling van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Kader  Artikel 41 van de Wet algemene regels herindeling. Hierin is geregeld, dat besturen van de 

gemeenschappelijke regelingen binnen zes maanden na de herindeling hun gemeenschappelijke 

regeling wijzigen in verband met het formeel uittreden van de gefuseerde gemeenten.   Artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. Hierin is bepaald dat de 

regeling kan worden gewijzigd indien tweederde van de colleges en raden hiertoe besluit; zij moeten 

tezamen tenminste tweederde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied 

vertegenwoordigen. 

 

Argumenten 

De technische wijziging van de gemeenschappelijke regeling vindt zijn grond in de fusie van de drie 

deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur naar aanleiding van de eerste wijziging 

besloten om de regeling nog eens tegen het licht te houden. Een ambtelijke werkgroep heeft hiertoe een 

voorstel opgesteld. Dit is door het AB GGD overgenomen. De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

- wijziging gemeentenamen; 

- wijziging artikel 5: explicieter is gemaakt dat taken die aanvullend op de wettelijke taken onder de 

gemeenschappelijke regeling GGD worden gebracht de unanieme instemming van het Algemeen 

Bestuur behoeven. 

- Vervanging term directie door directeur in artikel 20. 
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Maatschappelijk draagvlak 

De AB-leden van de 19 gemeenten in het werkgebied van de GGD hebben op 17 april 2012 ingestemd met de 

wijziging. Er is dus sprake van bestuurlijk draagvlak.  

De voorliggende wijziging is op grond van het bepaalde in artikel 2, aanhef en sub c (gemeentelijke procedures) 

van de Referendumverordening Den Helder 2012, niet referendabel.  

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties.  

 

Communicatie 

De wijziging behoeft geen bijzondere communicatieve activiteiten. 

 

Realisatie 

Het besluit van de gemeenteraad wordt door ons college schriftelijk meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van 

de GGD Hollands Noorden.  

 

 

Den Helder, 28 mei 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


