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Onderwerp:  Voornemen GGD Hollands Noorden tot oprichting van en deelname in de coöperatie 

GGD Support Centrum. 

 

Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 31a lid 2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen, in samenhang met artikel 16 lid 2 van de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden  

te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voornemen van de GGD Hollands Noorden tot 

oprichting van en deelname aan in de coöperatie ‘GGD Support Centrum’, mits de coöperatie slechts wordt 

ingezet voor de aanbesteding van het burgerdossier. 

 

Of 

 

Op grond van artikel 31a lid 2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen, in samenhang met artikel 16 lid 2 van de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden te 

berichten dat de raad de volgende wensen en/of bedenkingen aan de GGD Hollands Noorden ter overweging 

mee geeft…….. 
 

Publiekssamenvatting 

De GGD is wettelijk verplicht te werken met een digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg. Het huidige 

systeem voldoet niet meer. Het bestaande contract loopt in 2015 af.  De GGD wil een nieuw systeem 

aanschaffen dat meer mogelijkheden biedt. Hiervoor moet een aanbestedingsprocedure worden gevolgd. De 

GGD stelt voor om samen met andere GGD-en een coöperatieve vereniging op te richten. De coöperatie treedt 

op als aanbestedende dienst en sluit contracten af. Hiermee worden kosten bespaard. De gemeenteraad wordt 

in de gelegenheid gesteld om wensen of bedenkingen naar voren te brengen.  

 

Inleiding 

De GGD is wettelijk verplicht te werken met een digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg. Het huidige 

systeem voldoet niet meer. Het bestaande contract loopt in 2015 af.  In een brief van 24 april jl. laat de GGD 

weten een nieuw systeem te willen aanschaffen dat meer mogelijkheden biedt. Hiervoor moet een 

aanbestedingsprocedure worden gevolgd. De GGD stelt voor om samen met andere GGD-en een coöperatieve 

vereniging op te richten. De coöperatie treedt op als aanbestedende dienst en sluit contracten af. Hiermee 

worden kosten bespaard. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen of bedenkingen naar 

voren te brengen.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn politieke rol te vervullen in het besluitvormingsproces 

in het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden over de oprichting en deelname aan de coöperatie 

GGD Support Centrum. 

 

Kader 

Op grond van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen kunnen gemeenteraden hun 

wensen en bedenkingen kenbaar maken over de oprichting van een nieuwe coöperatie door een 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Argumenten 

De GGD is wettelijk verplicht te werken met een digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg. In 2010 is 

hiervoor een systeem aangeschaft. Dit systeem voldoet niet meer en wordt niet goed meer ondersteund. 

Bovendien wil de GGD een dossier met meer mogelijkheden voor de cliënt, zoals bijvoorbeeld zelf het eigen 

dossier inzien.   
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Om kosten te besparen en een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen is samenwerking 

gezocht met GGD Hollands Midden. Deze GGD staat voor dezelfde opgave. Er zijn inmiddels meer GGD’-en 

geïnteresseerd om aan te sluiten, waardoor er kostenvoordeel bereikt kan worden. Om aansluiting van andere 

GGD’-en mogelijk te maken wordt het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden voorgesteld om een 

coöperatieve vereniging op te richten, genaamd “GGD Support Centrum”. Dit om niet in conflict te komen met 
het aanbestedingsrecht. De coöperatie treedt op als aanbestedende dienst en sluit contracten af.  

 

De GGD-en hebben uitvoerig juridisch advies ingewonnen (advocatenbureau Teekens Karstens). Daarnaast is 

een aparte sessie gewijd aan risicomanagement en is separaat fiscaal advies ingewonnen. 

Het Algemeen Bestuur neemt ook in geval van de oprichting van de coöperatie alle relevante besluiten in dit 

kader, zowel inhoudelijk als financieel. De coöperatie krijgt geen personeel, de bestuursorganen bestaan uit 

directies van de deelnemende GGD’en en in de coöperatie worden uitsluitend contracten ondergebracht. 

Om een goed beeld te krijgen op de risico’s is op gestandaardiseerde wijze door een externe partij een risico-

audit uitgevoerd. Op basis van die audit zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en gekwantificeerd, zijn 
adequate maatregelen genomen en zijn enkele contractbepalingen aangescherpt (bijvoorbeeld boeteclausules, 

overdracht eigendom en broncodes bij faillissement, etc.). Omdat dit de tweede keer is dat een DD JGZ wordt 

aanbesteed en omdat – via de oprichting van de coöperatie – kosten en risico’s worden gedeeld, zijn de risico’s 
beperkt. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum.  

Het risico van oprichting en deelname aan een coöperatieve vereniging door de GGD Hollands Noorden is 

gerelateerd aan de gemeentelijke begroting en op grond van het bepaalde in artikel 2, sub e (vaststelling en 

wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening) van de Referendumverordening Den Helder 2012, niet 

referendabel. 

 

Financiële consequenties 

De kosten van het nieuwe systeem blijven binnen het jaarlijkse budget dat gemeenten hiervoor in 2010 ter 

beschikking hebben gesteld. Voor Den Helder betreft dit vanaf 2010 ca. € 40.000 per jaar. Binnen de coöperatie 

worden geen financiële reserves aangehouden. 

 

Communicatie 

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk meegedeeld aan de GGD Hollands Noorden middels de 

in concept bijgevoegde brief AU15.05447. 

 

Realisatie 

Besluitvorming over de op richting en deelname aan de coöperatie vindt plaats in de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van de GGD op 2 juli 2015. De wethouder gezondheidsbeleid zal hier het standpunt van de 

gemeenteraad van Den Helder verwoorden. 

 

 

Den Helder, 1 juni 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


