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Geachte raad,
Binnen de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden wordt gewerkt met een
digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. In 2010 is daartoe het systeem MLCas aangeschaft
tezamen met vijf andere GGD-en; de raamovereenkomst die wij daarvoor hadden afgesloten
liep tot 2015 en kon nog tot een jaar verlengd worden. Het huidige systeem voldoet niet
meer en wordt niet goed meer ondersteund en bovendien willen wij een dossier met meer
mogelijkheden voor de cliënt (bijvoorbeeld zelf eigen dossier inzien) dan de huidige
leverancier kan bieden. Bovendien is ook de GGD Hollands Noorden verplicht om een
aanbestedingsprocedure te volgen. Het nieuwe GGD burgerdossier moet 1 januari 2016
operationeel zijn.
Samenwerking met andere GGD’-en
Om kosten te besparen en een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen is
samenwerking gezocht met de GGD Hollands Midden. Ook deze GGD staat voor dezelfde
opgave. Inmiddels zijn meer GGD’-en geïnteresseerd om aan te sluiten bij dit GGD
burgerdossier, waardoor kostenvoordeel bereikt kan worden. Om aansluiting van andere
GGD’-en mogelijk te maken wordt het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden
voorgesteld – om niet in conflict te komen met het aanbestedingsrecht –om een coöperatieve
vereniging op te richten, genaamd “GGD Support Centrum”. De coöperatie treedt op als
aanbestedende dienst en sluit de contracten af. De concept oprichtingsakte treft u als bijlage
aan.
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Onderzoek en advies ten aanzien van risico’s
Over de oprichting van de coöperatie is uiteraard fiscaal en notarieel advies gevraagd en
heeft een uitgebreid risico-assessment plaatsgevonden, begeleid door advocatenkantoor
Teekens Karstens. De coöperatie krijgt geen medewerkers in dienst en aan de coöperatie
worden geen taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur van
de coöperatie bestaat uit de directies van de deelnemende GGD’en, die uiteraard uitsluitend
binnen het mandaat kunnen handelen, dat ze van hun bestuur hebben gekregen. De
coöperatie treedt vooral als contractpartij op en gesprekspartner voor aanpassingen in de
software en voor koppeling met andere registraties.
Financiële gevolgen
De kosten van het nieuwe systeem blijven binnen het jaarlijkse budget blijven dat gemeenten
hiervoor in 2010 ter beschikking hebben gesteld. Binnen de coöperatie worden geen
financiële reserves aangehouden.
Reden van verzoek om bedenkingen
Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Dit
heeft te maken met wijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015
(artikel 31a, lid 2). Tot en met 2014 kon het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke
regeling zonder raadpleging van gemeenten besluiten nemen tot oprichting van
rechtspersonen of deelname in (de meeste) rechtspersonen. De GGD Hollands Noorden
neemt nu ook al in verschillende rechtspersonen deel, meestal met een vergelijkbaar doel als
de nu voorgenomen deelneming (contractbeheer, versterking positie ten opzichte van
leverancier).
Besluitvormingstraject
Op 22 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur nog geen voorgenomen besluit over de
oprichting van de coöperatie genomen, maar wel besloten dat aan de raden een verzoek om
bedenkingen kenbaar te maken, mag worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur besluit
uiteindelijk over het al dan niet deelnemen in de coöperatie GGD Support Centrum.
Reacties
Wij verzoeken u om uw reactie uiterlijk 25 juni aanstaande kenbaar te maken. Het Algemeen
Bestuur van de GGD HN neemt dan in de vergadering van 2 juli 2015 een definitief besluit.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Namens GGD Hollands Noorden,

N. Plug, Secretaris-directeur

