
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeenteVeldhoven
Datum besluitraad 14 juni 2016 Datum oordeelraad
Agendapunt Datum B en W 24 mei 2016
Volgnummer 16bs00354 1 16.056 Programma begroting 7
Gewiizigd voorstel Productnummer 6405
Portefeuillehouder M. van Dongen
E-mail steller Jolanda.Heuvelmans@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost

Samenvatting

Door een herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het noodzakelijk 
om de Gemeenschappelijke Regeling van de GGd Brabant-Zuidoost te wijzigen. De 
GGD verzoekt daarom het college de voorgestelde wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen. Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen kan het college deze wijziging niet vast stellen 
zonder instemming van uw raad.

Beslispunten

1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Brabant-Zuidoost.

Inleiding

In 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Brabant-Zuidoost reeds 
grondig gewijzigd. Door een herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen is 
het noodzakelijk dat de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Brabant-Zuidoost 
opnieuw wordt gewijzigd.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn enige duale elementen in de van 
oorsprong monistische verhouding tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 
doorgevoerd. Ook is de positie van de gemeenteraden en provinciale staten ten 
opzichte van het bestuur van het openbaar lichaam versterkt.

De duale elementen vindt u terug in het opnemen van eigen bevoegdheden van het 
Dagelijks Bestuur richting het Algemeen Bestuur in artikel 24. Ook het Algemeen 
Bestuur zelf heeft meer explicietere bevoegdheden gekregen (artikel 5).

De versterkte rol van de gemeenteraden komt tot uitdrukking in een uitgebreide 
inlichtingenplicht van het bestuur van het openbaar lichaam richting colleges en raden. 
Nieuw in de GR is dat de verantwoording die een lid van het Algemeen Bestuur aan 
het bestuursorgaan dat hem heeft aangewezen, dient af te leggen, in het uiterste 
geval kan resulteren in ontslag als lid.
Een ander instrument dat geïntroduceerd wordt in de GR om de positie van de raden 
te verstevigen bij besluitvorming door het openbaar lichaam, is de 
'voorhangprocedure'. Bij dossiers die de kwalificatie majeur verdienen, bijvoorbeeld 
omdat er politieke implicaties aan verbonden zijn, kan het Algemeen Bestuur ervoor 
kiezen eerst het gevoelen van de raden na te gaan voordat zij daarover een besluit 
neemt. Deze procedure stap is in ieder geval al verplicht bij het oprichten van of 
deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen door het openbaar lichaam, en bij het 
instellen van een bestuurscommissie.



♦♦♦4 

Tot slot is de invloed van de raden op het functioneren van het openbaar lichaam 
vergroot door een evaluatiebepaling in de GR op te nemen. Het Algemeen Bestuur zal 
nadrukkelijker dan nu het geval is het resultaat va uitgevoerde evaluaties rapporteren 
aan de deelnemers.

De overige wijzigingen van de GR hebben een min of meer technisch karakter. Deze 
wijzigingen zijn ook terug te vinden in de GR van andere openbare lichamen waaraan 
de colleges/raden deelnemen en die onlangs zijn gewijzigd of nog worden gewijzigd. 
Omdat de GR is aangegaan door het college zal ook het wijzigingsbesluit door het 
college genomen moeten worden. Op grond van artikel 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen kan het college echter pas besluiten nadat zij daartoe 
de instemming van de gemeenteraad gekregen heeft.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 
Wet gemeenschappelijke regelingen
Raadsbesluit 'aanscherpen rol bestuur bij samenwerkingsverbanden'

Beoogd effect

Het continueren van de Gemeenschappelijke Regeling voor de GGD Brabant-Zuidoost.

Argumenten

1.1 Uw raad moet instemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling

Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan het college de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling pas vaststellen nadat uw raad hiermee heeft 
ingestemd.

2.1 door een wijziging van de wet en op basis van opgedane ervaringen is aanpassing 
van de GR nodig.

Door een herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het noodzakelijk 
dat de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Brabant-Zuidoost wordt gewijzigd. 
Daarnaast is op verzoek van het bestuur van de GGD kritisch gekeken naar:
- de beschrijving van doel en taken van de GGD, gelet op de uitkomst van de recent 
gevoerde discussie over de basistaken van de GGD (zie de artikelen 3 en 4 van de 
GR);

- de verdeling van bevoegdheden tussen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, 
Voorzitter en Directeur (zie de artikelen 5, 10, 14, 17, 28 en 31 van de GR);

- afspraken die gemeenten met elkaar kunnen en willen maken m.b.t. financiële 
risico's en frictiekosten bij beëindigen van taken (zie artikel 35 van de GR);

- verantwoordings- en informatieplicht van leden van het Algemeen Bestuur richting 
colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden (zie de artikelen 24 
t/m 27 en 32 t/m 34 van de GR).

Kanttekeningen en risico's

1.1 Voor het vaststellen van de gewijzigde regeling moeten alle raden hun instemming 
verlenen en de colleges besluiten tot wijziging
Er kan pas worden overgegaan tot het wijzigen van de regeling na instemming door 
de gemeenteraden en besluiten van de colleges van alle deelnemende gemeenten. 
Gelet op de voorbereidingen, ligt het in de lijn der verwachting dat de deelnemende 
gemeenten in zullen stemmen met de gewijzigde regeling.
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Financiën

♦♦♦4 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Communicatie en samenspraak

Het besluit zal worden toegestuurd aan het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant- 
Zuidoost.

Uitvoering | planning

Als alle deelnemende gemeenten de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling hebben 
vastgesteld, dan zal de Gemeenschappelijke Regeling van kracht worden.

Bijlagen

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 
Raadsbesluit 'aanscherpen rol bestuur bij samenwerkingsverbanden'

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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