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Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 6 april 2010
Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

Aanpassing gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Drenthe
Dhr. F. A. van Zuilen
Mw. A. Bolding- Postma
0592 - 266 872
a.bolding-postma@tynaarlo.nl
Instemmen met het verzoek van de GGD om de gemeenschappelijke
regeling aan te passen

Bijlagen:
- Reactie colleges en raden op gemeenschappelijke regeling GGD (bijgevoegd)
- Aangepaste gemeenschappelijke regeling GGD (bijgevoegd)
TOELICHTING
Inleiding
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.
De aanleiding voor deze nieuwe tekst is 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.
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 Vereniging
Drentse Gemeenten (VDG).
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Vervolgprocedure
Na instemming van de gemeenteraad met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling word de GGD
hiervan op de hoogte gesteld. Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van de GGD in haar
vergadering van 25 juni a.s. de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling GGD definitief
vaststelt.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.
Adviezen
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.
Gevraagd besluit
Instemmen met het verzoek van de GGD om de gemeenschappelijke regeling aan te passen

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris
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