College van Burgemeester en wethouders
gemeente Tynaarlo
Vergadering d.d.: 6 april 2010

Agendapunt nr:
; Openbaar

Portefeuillehouder : dhr.F.A. van Zuilen
Afdeling
: Beleid en Projecten
Adviseur
: mw.drs. A. Bolding-Postma
Paraaf

Burgemeester

Wethouder
Kosmeijer

Wethouder
Frieling

Wethouder
Assies

Besloten

Toestelnummer :
Secr.

Gezien
Communic.

872
Paraaf
afdelingshoofd:

Conform

Bespreken

Onderwerp
Aanpassing gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
Samenvatting
Het bestuur van de GGD Drenthe biedt een nieuwe tekst aan voor de gemeenschappelijke regeling
GGD Drenthe (zie bijlage 1). De tekst is tot stand gekomen met de ambtelijke inzet van juristen van de
gemeenten Assen, Meppel, Hoogeveen en Noordenveld. Daarnaast is de regeling op diverse
momenten besproken in het GGD bestuur en is de regeling aangepast aan de wijzigingen die door de
Drentse gemeenten zijn ingebracht (zie bijlage 4).
De aanleiding voor deze nieuwe tekst zijn voornamelijk gelegen in de wet publieke gezondheid (wet
PG) en de verandering die binnen het bestuur en de werkwijze van de GGD zijn doorgevoerd.
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de aangepaste versie van de GR. (zie bijlage 3).

Voorstel
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling (GR)
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe.
2. Toestemming te vragen aan de gemeenteraad voor de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling.

Besluit

Bijgaande brieven:
Er zijn brieven ter ondertekening. Na ondertekening moeten deze terug naar de afdeling.
Bijlagen:
1. Gemeenschappelijke regeling GGD (versie november 2009)
2. Brief van de GGD aan de gemeente Tynaarlo over de regeling
3. Gemeenschappelijke regeling (versie mei 2009)
4. Reacties colleges en raden op tekst GR GGD Drenthe 2009
5. Raadsvoorstel en Raadsbesluit
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TOELICHTING B & W ADVIES
1
Onderwerp
Aanpassing gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
2

Voorstel
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling (GR)
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe.
2. Toestemming te vragen aan de gemeenteraad voor de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling.

3
Inleiding
Het bestuur van de GGD Drenthe biedt een nieuwe tekst aan voor de gemeenschappelijke regeling
GGD Drenthe. De tekst is tot stand gekomen met de ambtelijke inzet van juristen van de gemeenten
Assen, Meppel, Hoogeveen en Noordenveld. Daarnaast is de regeling op diverse momenten
besproken in het GGD bestuur en is de regeling aangepast aan de wijzigingen die door de Drentse
gemeenten zijn ingebracht (zie bijlage 4).
De aanleiding voor deze nieuwe tekst zijn voornamelijk gelegen in de wet publieke gezondheid (wet
PG) en de verandering die binnen het bestuur en de werkwijze van de GGD zijn doorgevoerd.
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de aangepaste versie van de GR. (zie bijlage 3).
Wijzigingen ten opzichte van de oude regeling
In deze (nieuwe) regeling zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:
• De per 01-12-2008 ingevoerde Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) die de Wet
collectieve preventie volksgezondheid (WCPV), de Infectieziektewet en de
Quarantainewet vervangt;
• De wet kinderopvang; die de GGD aanwijst voor het toezicht op die
kinderdagverblijven;
• De nieuwe opzet van de begroting van de GGD, waarbij het basistakenpakket helder
is vastgelegd en de (risico’s van) additionele taken anders zijn geregeld;
• De nieuwe taakverdeling tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur;
• Een aantal uitgangspunten zoals geformuleerd in de notitie verbonden partijen van de
VDG.
4
Argumenten
4.1.1 In artikel 14 van de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) staat dat het college bevoegd is.
4.1.2 De oude tekst van de regeling dateert van 2001 en is, behoudens technische wijzigingen
ingevolge de aanpassingswet dualisering gemeentebestuur, nooit geactualiseerd. Gezien de
verandering binnen de werkwijze (van het bestuur) van de GGD en het in werking treden van de
nieuwe Wet Publieke Gezondheid moet de tekst van de gemeenschappelijke regeling aangepast
worden.
4.2.1 De GGD gaat er vanuit dat de Gemeente Tynaarlo de gemeenteraad conform artikel 1, lid 2 van
de WGR er bij betrekt.
4.2.2 Het college is bevoegd (Op basis van Artikel 1 van de Wgr) , maar de raad dient toestemming te
geven. De toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.

5
Kanttekeningen
n.v.t.
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6

Wettelijk kader en procedures

Juridisch kader
Bevoegd bestuursorgaan: College van B&W.
Bevoegd op grond van: Gemeentewet, Gemeenschappelijke regeling.
Te verwachten procedures
Geen
Advies van derden
Niet van toepassing.
Advies van afdelingen
1
BJC
2
Griffie
Toelichting op advies van afdelingen
Het team BJC heeft de Gemeenschappelijke regeling en het college-advies doorgenomen en heeft
geen op- of aanmerkingen. De Griffie is betrokken geweest bij de vraag hoe de raad betrokken moet
worden bij de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling.
7
Financiën
Niet van toepassing.
8
Communicatie
De GGD word middels een brief geïnformeerd over het besluit van het college.

9
Personeel & Organisatie
Niet van toepassing.
10

Uitvoering

_______________________________________

Handtekening adviseur

...........................................................................................
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