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Onderwerp 
Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 
 
Gevraagd besluit 
Toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling GGD te wijzigen 
overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt, dienen vóór 1 januari 2016 aan 
de nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling te voldoen. De aard van de wijzigingen is vooral 
technisch van aard, zoals te zien is in het wijzigingsvoorstel.  De gemeenschappelijke regeling GGD is 
een regeling tussen colleges van burgemeesters en wethouders, een zogenoemde ‘’collegeregeling’’. 
De colleges van de deelnemers zijn bevoegd tot wijziging van de regeling nadat zij hiertoe 
toestemming hebben gekregen van de raden. De raad mag alleen toestemming weigeren op grond 
van strijd met het recht of strijd met het algemeen belang. Dit is vastgelegd in artikel 1 van de Wet op 
de gemeenschappelijke regelingen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Een van de hoofddoelen van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen is de versterking van de 
invloed van de raad. In de planning- en controlcyclus van de bestaande gemeenschappelijke 
regelingen worden een aantal wijzigingen doorgevoerd die er op gericht zijn de invloed van de raden 
op het samenwerkingsverband te versterken. Concreet gaat het hierbij om de introductie van de 
kaderbrief (art. 34b Wgr) en het verlengen van termijnen voor het geven van een zienswijze op de 
ontwerpbegroting.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Uw raad is bij brief van 30 juni geïnformeerd over inhoud en proces. Op 7 april jongstleden is in een 
workshop met uw raad op interactieve wijze gediscussieerd over de formele en informele instrumenten 
die uw raad heeft om te sturen. De bijbehorende handreiking Grip op regionale samenwerking is voor 
uw raad beschikbaar via de raadssite themadossier Verbonden Partijen.   
 
 
 
 
 
 
 



Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Nadat deelnemende raden toestemming hebben gegeven kan de gewijzigde regeling op 1 januari 
2016 in werking treden.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 


