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Onderwerp:  Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 

 
Gevraagd besluit: 
In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur van de GGD voorgestelde wijzigingen van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden per 1 juli 2012. 
 
Publiekssamenvatting 
De 21 gemeenten in Noord-Holland-Noord vormen samen het bestuur van de GGD Hollands Noorden. De 
bestuursafspraken zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. Als gevolg van 
de herindeling van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik moet de regeling hierop worden aangepast. Dit 
is een wettelijke verplichting. Tevens wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om enkele andere wijzigingen 
in de regeling door te voeren. Hiervoor is de instemming vereist van tenminste tweederde van de colleges en 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur van de GGD vraagt de gemeenteraad 
om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.  
 
Inleiding 
De GGD heeft op 9 maart 2012 een brief gestuurd aan de gemeenteraden en de colleges van B&W in haar 
werkgebied met het verzoek om de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden per 1 juli 2012 te 
wijzigen (AI12.02551). De aanleiding is de herindeling van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Er 
geldt een wettelijke verplichting om de Gemeenschappelijke Regeling GGD vóór 1 juli 2012 hierop aan te 
passen. Tevens wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om enkele andere wijzigingen in de regeling door 
te voeren; dit betreft de vaststellingstermijn van de begroting en het verleggen van de bevoegdheid met 
betrekking tot de rechtspositie en bezoldiging van het personeel van AB naar DB, alsmede enkele tekstuele 
wijzigingen. De concrete wijzigingsvoorstellen zijn als bijlage bij bovengenoemde brief gevoegd. Aan de raad 
wordt voorgesteld om in te stemmen met deze wijzigingen. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.  
 
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.   Voor de overige wijzigingen is artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 
van toepassing. Hierin is bepaald dat de regeling kan worden gewijzigd indien tweederde van de 
colleges en raden hiermee instemt; zij moeten tezamen tenminste tweederde van het aantal inwoners 
van het samenwerkingsgebied vertegenwoordigen.  Het collegebesluit van 14 februari jl. om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD (a12. 00285).  Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD van 20 februari 2012 om een voorstel tot wijziging 
van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden aan de colleges en gemeenteraden van 
de gemeenten in haar werkgebied voor te leggen.  

 
Argumenten 
Wijziging artikel 5 
Met de inwerkingtreding van de Wet Publieke gezondheid is de Wet collectieve preventie volksgezondheid 
vervallen. De tekst is hierop aangepast. 
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Wijziging artikel 15 
Het tweede lid van dit artikel bepaalde dat de voorzitter in de eerste bestuursperiode afkomstig was uit de regio 
West-Friesland. Het betrof hier een fusieafspraak. De eerste bestuursperiode is inmiddels afgesloten; deze 
bepaling kan daarom komen te vervallen. 
 
Wijziging artikel 22 
Het algemeen bestuur stelt de rechtspositieregeling en de bezoldiging van het personeel vast. Voorgesteld 
wordt de wijzigingsvoorstellen hierop te laten vaststellen door het dagelijks bestuur. Dit is in lijn met de 
gemeenten, waarbij het college van B&W de wijzigingsvoorstellen vaststelt. 
 
Wijziging artikel 25 
Voorgesteld wordt de uiterste datum voor vaststelling van de begroting van de gemeenschappelijke regeling te 
verschuiven van 1 juli naar 14 juli voorafgaand aan het volgende begrotingsjaar. Dit is mogelijk omdat de 
begroting uiterlijk 15 juli moet worden toegezonden aan het college van gedeputeerde staten.  
 
Wijziging artikel 36 
De regeling wordt voortaan aangehaald als “gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
Hollands Noorden”. Deze terminologie sluit aan bij de omschrijving in de Wet publieke gezondheid. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Het Algemeen Bestuur heeft er op 20 februari jl. mee ingestemd om een voorstel tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD voor te leggen aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten. Dit betekent dat tenminste een meerderheid van de gemeenten achter de wijzigingen staat.  
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Realisatie 
Indien de vereiste meerderheid van de gemeenten instemt met de voorgestelde wijzigingen wordt de regeling 
per 1 juli 2012 gewijzigd.  
 
 
Den Helder, 10 april 2012 
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