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Emmeloord, 9 februari 2016. 

 

Onderwerp 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Burgemeester en wethouders toestemming verlenen tot het aangaan van 

gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland per 1 januari 2016 met de integrale 

tekst zoals die opgenomen is in de bijlage die behoort bij de brief van de GGD 

Flevoland van 17 december 2015. 

2. Intrekken van het besluit d.d. 13 december 2007 tot het aangaan van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland. 

 

Doelstelling 

Burgemeester en wethouders in staat stellen uitvoering te geven aan de verplichting in 

artikel 4 van de Wet publieke gezondheid tot het aangaan van een gemeenschappelijke 

regeling GGD Flevoland samen met de andere gemeenten in (de Veiligheidsregio) 

Flevoland.  

 

Inleiding 

Door veranderingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met dualisering 

en op basis van de Wet publieke gezondheid dient de (bestaande) gemeenschappelijke 

regeling GGD Flevoland te worden aangepast aan deze wetgeving.  

 

Argumenten 

1. Toestemming van uw raad is vereist voor het aangaan door burgemeester en 
wethouders van een gemeenschappelijke regeling. 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 1 januari 2016 gewijzigd. Waar het 

op neer komt is dat de Wgr nu ook aangepast is aan de dualistische verhoudingen tussen 

college en gemeenteraad. Wat gebleven is in de Wgr, is dat de gemeenteraad 

toestemming moet verlenen als het college een gemeenschappelijke regeling aangaat.  

De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het 

algemeen belang. 

 

2. De huidige gemeenschappelijke regeling is in 2007 door uw raad aangegaan.  
De raad gaat op grond van de Wet publieke gezondheid niet zelf meer een nieuwe 

gemeenschappelijke regeling aan. De Wpg heeft deze bevoegdheid toegedeeld aan het 

college van burgemeester en wethouders. Dat neemt niet weg dat het besluit waarbij de 

raad destijds de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland is aangegaan ingetrokken, 

moet worden.  

 

Kanttekeningen 

1. Ondanks de dualisering zijn de gevolgen beperkt.  
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling heeft in de praktijk beperkte 

gevolgen, omdat ook het dagelijks bestuur – inclusief de voorzitter –bestaat uit leden 
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van het algemeen bestuur. Er komt wel een strikt onderscheid tussen de taken van het 

dagelijks bestuur dat zich vooral bezighoudt met de bedrijfsvoering en het algemeen 

bestuur dat het algemene beleid van de GGD bepaalt.  

 

2. Belangrijkste bevoegdheden blijven bij het algemeen bestuur. 
De belangrijkste bevoegdheden blijven ook na wijziging in handen van het algemeen 

bestuur, waarin alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd. 

Voorbeelden hiervan zijn de bevoegdheid tot het instellen van een bestuurscommissie 

voor behartiging van een bepaald belang en het vooraf bekrachtigen van acceptatie  van 

een plustaak – een taak die niet valt binnen het wettelijk verplichte collectieve 

takenpakket - voor (een) deelnemende gemeente(n). De gevolgen van beëindiging van 

een plustaak zijn nu ook expliciet geregeld. 

Verder blijft de gewogen stemverhouding voor besluiten van financiële aard (begroting 

en jaarrekening) gehandhaafd. 

 

De rol van de raad is net als nu verankerd door de verplichte voorlegging van de 

ontwerpbegroting voor het komende dienstjaar en de meerjarenraming waarover uw 

zienswijze jaarlijks wordt ingediend. Nieuw element is dat tegelijk met de ontwerp-

begroting ook de cijfers van de voorlopige jaarrekening van het voorgaande boekjaar 

moeten worden overgelegd. Dit laatste is overigens ook vorig jaar al gebeurd wegens de 

toen al geldende wettelijke verplichting.  

 

Planning/uitvoering 

Na toestemming van de gemeenteraad wordt de gemeenschappelijke regeling GGD 

Flevoland getekend en aan het bestuur van de GGD gestuurd. 

De gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland wordt bekend gemaakt door plaatsing op 

zoek.officielebekendmakingen.nl door Lelystad (artikel 26 Wgr en 28, lid 3 van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland). 

 

Bijlagen 

- De Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland. 

- Raadsbesluit verlenen toestemming aangaan van de Gemeenschappelijke regeling 

en intrekken raadsbesluit 13 december 2007. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : mevrouw H.R. Bogaards-Simonse 

Steller : de heer H.G. Jansen; 633236; hg.jansen@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gezien de brief van de GGD Flevoland van 17 december 2015, kenmerk 2015/0911; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016,  

no. 359361-1; 

 

gelet op artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 14, lid 1 

van de Wet Publieke gezondheid, 

 

B E S L U I T: 

 

1. Burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van 

gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland per 1 januari 2016 met de integrale 

tekst zoals die opgenomen is in de bijlage die behoort bij de brief van de GGD 

Flevoland van 17 december 2015. 

 

2. het besluit d.d. 13 december 2007 tot het aangaan van de gemeenschappelijke 

regeling GGD Flevoland in te trekken. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 maart 2016 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 

 


