
Overzicht gewijzigde artikelen na 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (was-wordt lijst)  

 

Huidige tekst Tekst na 3e wijziging 

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De 

Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec en Texel, ieder 

voorzover het hun bevoegdheden betreft; 

 

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de 

Gemeentewet en de Wet publieke gezondheid; 

 

 

 

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 

Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, ieder voorzover het hun 

bevoegdheden betreft; 

 

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de 

Gemeentewet en de Wet publieke gezondheid; 

 Aan artikel 1 wordt toegevoegd:  

g. Wet op de ondernemingsraden:  

Artikel 4 Taken en bevoegdheden 

 

1. Ter verwezenlijking van het doel worden in ieder geval, met 

inachtneming van het bepaalde in wettelijke voorschriften en deze 

regeling, de in artikel 5 genoemde taken verricht. 

 

2. Het lichaam heeft de bevoegdheid om, in het belang van het in artikel 3 

gestelde doel, deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen en 

privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten. 

 

3. Het lichaam is bevoegd, in het kader van het in artikel 3 gestelde doel, 

tot het op verzoek van één of meerdere deelnemers en/of derden 

verrichten van diensten. 

 

4.   Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in lid 3 kan genomen worden 

indien en voor zover:  

Artikel 4: Taken en bevoegdheden 

 

1. Ter verwezenlijking van het doel worden in ieder geval, met 

inachtneming van het bepaalde in wettelijke voorschriften en deze 

regeling, de in artikel 5 genoemde taken verricht. 

 

2. Het lichaam heeft de bevoegdheid om, in het belang van het in artikel 3 

gestelde doel, deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen en 

privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten. 

 

3. Het lichaam is bevoegd, in het kader van het in artikel 3 gestelde doel, 

tot het op verzoek van één of meerdere deelnemers en/of derden 

verrichten van diensten. 

 

4.    Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in lid 3 kan genomen worden 

indien en voor zover:  



 a. de dienstverlening redelijkerwijs aansluit bij de in artikel genoemde 

taak; 

 b. uitvoering plaatsvindt tegen minimaal kostendekkende tarieven, 

behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan het 

Dagelijks Bestuur; 

  c. uitvoering zoveel als mogelijk plaatsvindt op basis van een  

               schriftelijke overeenkomst 

 a. de dienstverlening redelijkerwijs aansluit bij de in artikel genoemde 

taak; 

 b. uitvoering plaatsvindt tegen minimaal kostendekkende tarieven, 

behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan het 

dagelijks bestuur; 

  c. uitvoering zoveel als mogelijk plaatsvindt op basis van een  

               schriftelijke overeenkomst 

 

Artikel 6 Aanwijzen leden algemeen bestuur 

 

1. De raad van elke deelnemer wijst één lid en plaatsvervangend lid van 

het algemeen bestuur aan. 

 

2. Tot lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur worden 

aangewezen de portefeuillehouder volksgezondheid uit het college van 

burgemeester en wethouders respectievelijk diens plaatsvervanger 

Artikel 6: Aanwijzen leden algemeen bestuur 

 

1. De raad van elke deelnemer wijst één lid en plaatsvervangend lid van het 

algemeen bestuur aan. 

 

2. Het lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur worden per 

deelnemende gemeente door de raad uit de wethouders en/of uit zijn 

midden, de voorzitter inbegrepen, aangewezen.  

 

Artikel 10 Verstrekken van inlichtingen.  

 

Artikel 10: Informatieplicht 

 

 

Artikel 11 Samenstelling van het dagelijks bestuur 

 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden. 

 

2. De in het eerste lid bedoelde leden worden aangewezen door en uit het           

       algemeen bestuur.  

 

3. De leden van het algemeen bestuur uit de gemeenten in de regio 

Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland stellen elk twee 

leden kandidaat.  

 

 

Artikel 11: Samenstelling van het dagelijks bestuur 

 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden. 

 

2. De in het eerste lid bedoelde leden worden aangewezen door en uit het         

       algemeen bestuur.  

 

3. De leden van het algemeen bestuur uit de gemeenten in de regio 

Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland stellen elk twee 

leden kandidaat.  

 



 

 

 

4. De leden van het dagelijks bestuur mogen nimmer in aantal en 

stemverhouding de meerderheid van het algemeen bestuur uitmaken. 

Artikel 12 Aanwijzen en aftreden leden dagelijks bestuur 

 

1. De in artikel 11, lid 1 bedoelde leden worden aangewezen in de eerste 

vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling, 

volgende op de dag van aftreden van de leden van de raden van de 

deelnemers. 

Zij treden af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen 

bestuur. 

 

2. Degene, die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens 

op lid van het dagelijks bestuur te zijn. 

 

3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij 

doet hiervan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. 

 

4. Het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van een 

vrijgevallen plaats, vindt plaats binnen twee maanden na dat openvallen. 

 

Artikel 12: Aanwijzen, aftreden en ontslag leden dagelijks bestuur 

 

1. De in artikel 11, lid 1 bedoelde leden worden aangewezen in de eerste 

vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling, 

volgende op de dag van aftreden van de leden van de raden van de 

deelnemers. 

Zij treden af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen 

bestuur. 

 

2. Degene, die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens 

op lid van het dagelijks bestuur te zijn. 

 

3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij 

doet hiervan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. 

 

4. Het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van een 

vrijgevallen plaats, vindt plaats binnen twee maanden na dat openvallen. 

 

5. Het algemeen bestuur kan één of meer leden van het dagelijks bestuur 

ontslag verlenen, indien deze niet meer het vertrouwen van het 

algemeen bestuur bezitten. 

 

Artikel 13 Verstrekken van inlichtingen aan algemeen bestuur, ontslag 

 

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden verstrekken aan het 

algemeen bestuur de door één of meer leden van dit bestuur gevraagde 

inlichtingen. 

 

Artikel 13: Verstrekken van inlichtingen aan algemeen bestuur 

 

1. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die 

het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.”  

 



2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden leggen op het verzoek van 

het algemeen bestuur verantwoording af over het door het dagelijks 

bestuur of één der leden gevoerde bestuur. 

 

3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur houdt bepalingen in 

over de wijze waarop het dagelijks bestuur en elk van zijn leden de hier 

bedoelde inlichtingen verstrekken en verantwoording afleggen. 

 

4. Het algemeen bestuur kan één of meer leden van het dagelijks bestuur 

ontslag verlenen, indien deze niet meer het vertrouwen van het 

algemeen bestuur bezitten. 

 

2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden leggen op het verzoek van 

het algemeen bestuur verantwoording af over het door het dagelijks 

bestuur of één der leden gevoerde bestuur. 

 

3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur houdt bepalingen in 

over de wijze waarop het dagelijks bestuur en elk van zijn leden de hier 

bedoelde inlichtingen verstrekken en verantwoording afleggen. 

 

 

  



Artikel 16 Bevoegdheden dagelijks bestuur 

 

1. Met betrekking tot de uitoefening van de in artikel 4 en 5 genoemde 

taken en bevoegdheden berusten bij het dagelijks bestuur alle 

bevoegdheden die niet krachtens deze regeling aan het algemeen 

bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen. 

 

2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het 

elders in deze regeling bepaalde is het algemeen bestuur in elk geval 

belast met en bevoegd tot: 

a. het vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen; 

b. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 

c. het vaststellen van de rekening; 

d. het opstellen van voorwaarden voor toetreding; 

e. het besluiten over toe- en uittreding van gemeenten; 

f. het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing; 

g. het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen en het (mede) 

oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen; 

h. het vaststellen van een regeling onkostenvergoeding leden dagelijks  

bestuur. 

 

 

 

Artikel 16: Bevoegdheden algemeen bestuur 

 

Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders  

in deze regeling bepaalde is het algemeen bestuur in elk geval belast met  

en bevoegd tot: 

a. het vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen; 

b. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 

c. het vaststellen van de rekening; 

d. het opstellen van voorwaarden voor toetreding; 

e. het besluiten over toe- en uittreding van gemeenten; 

f. het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing; 

g. het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen en het (mede) 

oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen; 

h. het vaststellen van een regeling onkostenvergoeding leden dagelijks  

bestuur. 

 

 

Artikel 18 Overige bevoegdheden dagelijks bestuur  

 

Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het elders 

in deze regeling bepaalde is het dagelijks bestuur, met mogelijkheid van 

mandaat, belast met en bevoegd tot: 

a. het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen 

bestuur ter beraadslaging en beslissing moet worden gebracht; 

b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 

Artikel 17: Bevoegdheden dagelijks bestuur  

 

1. Met betrekking tot de uitoefening van de in artikel 4 en 5 genoemde 

taken en bevoegdheden berusten bij het dagelijks bestuur alle 

bevoegdheden die niet krachtens deze regeling aan het algemeen bestuur 

of aan de voorzitter zijn opgedragen. 

 



c. het aangaan van geldleningen voor zover de financiële lasten door de 

begroting worden gedekt; 

d. het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren en in erfpacht aannemen en 

uitgeven van roerende en onroerende zaken voor zover de financiële 

lasten zijn opgenomen in de begroting; 

e. het beheer van de activa en passiva; 

f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de 

controle op het geldelijk beheer en de boekhouding; 

g. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, 

instellingen, diensten en personen; 

h. het voeren van rechtsgedingen, het instellen van beroep en het maken 

van bezwaar. 

i. de aanstelling, de schorsing en het ontslag van het personeel, met 

uitzondering van de directie. 

 

2. Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het 

elders in deze regeling bepaalde is het dagelijks bestuur, met 

mogelijkheid van mandaat, belast met en bevoegd tot: 

a. het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen 

bestuur ter beraadslaging en beslissing moet worden gebracht; 

b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 

c. het aangaan van geldleningen voor zover de financiële lasten door de 

begroting worden gedekt; 

d. het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren en in erfpacht aannemen 

en uitgeven van roerende en onroerende zaken voor zover de 

financiële lasten zijn opgenomen in de begroting; 

e. het beheer van de activa en passiva; 

f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de 

controle op het geldelijk beheer en de boekhouding; 

g. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, 

instellingen, diensten en personen; 

h. het voeren van rechtsgedingen, het instellen van beroep en het 

maken van bezwaar. 

i. de aanstelling, de schorsing en het ontslag van het personeel, met 

uitzondering van de directeur.  

Artikel 19 Taken van de voorzitter 

 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het 

algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 

 

2. Alle stukken uitgaande van het algemeen en het dagelijks bestuur 

worden door de voorzitter ondertekend.  

 

3. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Indien 

hij behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding 

waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander door het dagelijks 

bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit. 

Artikel 18: Taken van de voorzitter 

 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het 

algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 

 

2. Alle stukken uitgaande van het algemeen en het dagelijks bestuur 

worden door de voorzitter ondertekend.  

 

3. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Indien 

hij behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding 

waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander door het dagelijks 

bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit. 



 

4. De voorzitter kan de vertegenwoordiging, als in het vorige lid bedoeld, 

opdragen aan een door hem schriftelijk aangewezen gemachtigde. 

 

 

 

4. De voorzitter kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem 

aan te wijzen persoon.  

 

Artikel 20: Directeur en secretaris 

 

1. Aan het hoofd van de werkorganisatie staat de directeur. 

 

2. De directeur en secretaris worden benoemd en ontslagen door het 

algemeen bestuur. 

 

3. De directeur en secretaris kunnen worden geschorst door het dagelijks 

bestuur. 

 

4.. Taken en bevoegdheden van de directeur worden nader geregeld in een 

door het dagelijks bestuur vast te stellen organisatieverordening en 

directiestatuut. 

 

Artikel 20: Directeur en secretaris 

 

1. De directeur wordt door het algemeen bestuur benoemd, geschorst en 

ontslagen. Na het ontslag wordt zo spoedig mogelijk voorzien in de 

opvulling van de vacature.  

 

2. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen tot schorsing van de 

directeur overgaan. Het doet daarvan terstond mededeling aan het 

algemeen bestuur. De schorsing vervalt, wanneer het algemeen bestuur 

haar niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigd.  

 

3. De directeur is tevens secretaris van het algemeen- en dagelijks bestuur.  

 

4. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden alsmede de 

vervanging van de directeur.  

 

5. De directeur is bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het 

dagelijks bestuur aanwezig.  

 

6. De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de 

ondernemingsraden.” 

 

 

  



Artikel 21: Secretaris 

 

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de 

voorzitter, de bestuurscommissies en de adviescommissies bij de 

uitoefening van hun taak terzijde. 

 

2. Alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan, 

worden door de secretaris mede ondertekend. 

 

3. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het 

dagelijks bestuur aanwezig. 

 

4. De secretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen 

van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 21: Secretaris 

 

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de 

voorzitter, de bestuurscommissies en de adviescommissies bij de 

uitoefening van hun taak terzijde. 

 

2. Alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan, 

worden door de secretaris mede ondertekend. 

 

3. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het 

dagelijks bestuur aanwezig. 

 

4. De secretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van 

de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur. 

 

5. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.” 

 

Artikel 25: Begroting 

 

1. De begroting wordt uiterlijk 14 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor 

deze geldt door het algemeen bestuur vastgesteld. 

 

2. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een ontwerp-begroting op, 

inclusief meerjarenraming en toelichting. Het dagelijks bestuur zendt 

deze zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden 

toe aan de raden van de deelnemers. 

 

3. Voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van 

de in de laatst vastgestelde begroting opgenomen ramingen alsmede de 

rekeningsresultaten van het voorlaatste jaar. 

 

4. De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting bij 

Artikel 25: Voorbereiding en vaststelling begroting  

 

1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan 

dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en 

beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de 

deelnemende gemeenten.  

 

2. Het dagelijks bestuur stelt een ontwerpbegroting inclusief 

meerjarenraming en toelichting vast.  

 

3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij 

aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de 

deelnemende gemeenten.  

 



het dagelijks bestuur  hun  zienswijze  naar voren brengen. Het dagelijks 

bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat, bij de 

ontwerp-begroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden. Voorts is artikel 35, lid 2 van de wet van toepassing. 

 

5. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur binnen twee weken, maar in 

ieder geval voor 15 juli, de begroting aan gedeputeerde staten en aan de 

raden van de deelnemers. 

 

6. De meerjarenbegroting omvat een overzicht van uitgaven en inkomsten 

en wordt van een toelichting voorzien. 

 

7. De in de meerjarenbegroting op te nemen ramingen worden gebaseerd 

op het loon- en kostenpeil dat geldt voor de samenstelling van de 

jaarlijkse begroting.  

 

8. Op het wijzigen van de begroting zijn de leden 2 tot en met 6 van 

overeenkomstige toepassing.  

4. De raden van de deelnemende gemeente kunnen bij het dagelijks 

bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. 

Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is 

vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur 

wordt aangeboden.  

 

5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande 

aan dat waarvoor zijn dient. 

 

6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na 

vaststelling, maar in ieder geval voor 1 augustus, aan gedeputeerde 

staten en de raden.  

 

7. De bepalingen met betrekking tot de ontwerpbegroting in de leden 3 en 

4 van dit artikel zijn mede van toepassing op wijziging van de begroting 

met uitzondering van wijzigingen van de begroting die voor de 

gemeenten budgettair neutraal zijn, zowel wat betreft de exploitatie-

uitgaven als de investeringen.  

 

Artikel 26: Rekening 

 

1. Van de baten en lasten wordt door het dagelijks bestuur over elk 

dienstjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur onder 

overlegging van de rekening met de daarbij behorende bescheiden. 

 Het dagelijks bestuur voegt daarbij een verslag van een onderzoek naar 

de deugdelijkheid van de rekening, alsmede hetgeen het dagelijks 

bestuur verder voor zijn verantwoording noodzakelijk acht. 

 

2. De ontwerp-rekening wordt met de toelichting en het verslag, als 

bedoeld in lid 1, vóór 1 april aan de raden van de deelnemers 

toegezonden. 

 

Artikel 26: Voorbereiding en vaststelling jaarrekening 

 

1. Het dagelijks bestuur stelt een ontwerp-jaarrekening vast.  

 

2. Voordat de ontwerp-jaarrekening aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden, zendt het dagelijks bestuur deze voor 15 april toe aan de 

raden van de deelnemende gemeenten. 

 

3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks 

bestuur hun zienswijze over de ontwerp-jaarrekening naar voren 

brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze 

zienswijze is vervat bij de ontwerp-jaarrekening zoals deze aan het 

algemeen bestuur wordt aangeboden. 



3. De raden van de deelnemers kunnen binnen zes weken na de datum van 

toezending van de in het tweede lid bedoelde stukken het dagelijks 

bestuur hieromtrent hun zienswijze narar voren brengen. 

 

4. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin  deze zienswijze  is 

vervat bij de ontwerp-rekening. 

 

5. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt 

haar vast vóór 1 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de 

rekening betrekking heeft. 

 

6. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde rekening en alle daarbij 

behorende stukken binnen twee weken, maar in ieder geval voor 15 juli, 

aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemers. 

 

7. Uiterlijk 1 juli na afloop van het dienstjaar stelt het algemeen bestuur 

een jaarverslag vast van de door het bestuur van de dienst verrichte 

werkzaamheden. Dit jaarverslag wordt ter kennisneming toegezonden 

aan de raden van de deelnemers. 

 

 

4. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgend op 

het jaar waarop deze betrekking heeft.  

 

5. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na 

vaststelling, maar in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het 

jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten 

en aan de raden. 

 

6. Uiterlijk 15 juli na afloop van het dienstjaar stelt het algemeen bestuur 

een jaarverslag vast van de door het bestuur van de dienst verrichte 

werkzaamheden. Dit jaarverslag wordt ter kennisneming toegezonden 

aan de raden van de deelnemers. 

 

Artikel 33: Wijziging 

 

1. De regeling kan worden gewijzigd indien de raden en de colleges van 

burgemeesters en wethouders van tenminste tweederde van het aantal 

deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van het aantal 

inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten. 

 

2. Indien het algemeen bestuur wijziging wenselijk acht, doet het een 

daartoe strekkend voorstel aan de deelnemers. 

 

3. Een wijziging treedt in werking op een in het besluit tot wijziging op te 

nemen datum. 

Artikel 33: Wijziging 

 

1. De raden, de colleges, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur 

kunnen voorstellen doen voor wijziging van de regeling. 

 

2. Een voorstel tot wijziging van een of meerdere raden of colleges wordt 

aan het algemeen bestuur gezonden.  

 

3. Het algemeen bestuur behandelt het verzoek tot wijziging als bedoeld in 

het tweede lid binnen drie maanden na ontvangst. Met de 

beschouwingen en opmerkingen van het algemeen bestuur wordt het 

voorstel aan de raden en de colleges van de gemeenten gezonden.  



 4. De regeling kan worden gewijzigd indien de raden en de colleges van 

burgemeesters en wethouders van tenminste tweederde van het aantal 

deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van het aantal 

inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten.”  

 

Artikel 35 Geschillenregeling  

 

1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling worden beslist door 

een geschillencommissie. 

 

1. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in 

onderling overleg tussen partijen worden benoemd. 

 

2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt 

de bemiddeling ingeroepen van gedeputeerde staten. 

 

3. De wijze van behandeling van een geschil wordt door de 

geschillencommissie geregeld. 

 

4. De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een bindend 

advies. 

 

 

Artikel 35: Geschillen 

 

1. Als er tussen het algemeen en/of dagelijks bestuur van deze regeling en 

een of meer gemeente(n) onderling een geschil ontstaat over de 

uitvoering van deze regeling treden dagelijks bestuur en de gemeente(n) 

direct met elkaar in overleg om het geschil verder te verkennen en op te 

lossen.  

 

2. Als onderling het geschil niet opgelost kan worden, wijst iedere partij 

een deskundige aan. Deze deskundigen brengen gezamenlijk een advies 

uit.  

 

3. Op geschillen tussen de gemeenten onderling of tussen de gemeenten 

en GGD Hollands Noorden is artikel 28 Wet gemeenschappelijke 

regelingen van toepassing. 

 

 

Artikel 36 Slotbepaling 

 

1. De deelnemers aan de regeling, ieder voor zover dit tot de eigen 

bevoegdheid behoort, heffen op de gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland 2003, 

alsmede de gemeenschappelijke regeling Gewestelijke 

Gezondheidsdienst Westfriesland en laten vervallen het bepaalde in 

artikel 4b, lid 1, onder c van de gemeenschappelijke regeling Gewest 

Kop van Noord-Holland 1992.    

Artikel 36: Slotbepaling 

 

1. De deelnemers aan de regeling, ieder voor zover dit tot de eigen 

bevoegdheid behoort, heffen op de gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland 2003, 

alsmede de gemeenschappelijke regeling Gewestelijke 

Gezondheidsdienst Westfriesland en laten vervallen het bepaalde in 

artikel 4b, lid 1, onder c van de gemeenschappelijke regeling Gewest 

Kop van Noord-Holland 1992.    



 

2.   Deze regeling treedt in werking op 1 april 2007. 

 

3. De regeling kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling 

      Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden. 

 

 

2.   Deze regeling treedt in werking op 1 april 2007. 

 

3. De regeling kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling 

      Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden. 

 

4. Het college van Alkmaar zendt de regeling aan gedeputeerde staten. 

 

 


