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Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.084 | 17bs00124 
26 september 2017 
15
Autoriseren GBA-V voor Zuidoost Brabant

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, nr. 17.083;

overwegende, dat momenteel niet voldaan wordt aan de wettelijke eis voor het 
verkrijgen van autorisatie voor het landelijke Gemeentelijke Basisadministratie- 
Verstrekkingen regiem (GBA-V);

dat deze autorisatie behouden kan blijven voor de regio Zuidoost Brabant door de 
wettelijke taken voor het bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling GGD;

dat daarmee ook de regionale uniforme samenwerking op het terrein van de leerplicht 
en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie gecontinueerd kan worden;

gelet op de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t :

1. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling GGD te 
wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit;

2. De gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven als volgt te 
wijzigen:

A. Artikel 4 inzake de taakomschrijving van de Metropoolregio Eindhoven wordt 
als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van lid 2, onder e, tot lid 2, onder d, wordt het huidige 
lid 2, onder d, geschrapt.

B. Artikel 5 inzake de omschrijving van de bevoegdheden van de 
Metropoolregio Eindhoven, wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van lid 2, onder e, tot lid 2, onder d, wordt het huidige 
lid 2, onder d, geschrapt.
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C. De Toelichting op de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven als volgt te wijzigen:

Geschrapt wordt de volgende passage in het algemeen gedeelte van de 
toelichting:

"Als voorbeeld mag verder dienen de positie van de Metropoolregio als 
Regionaal bureau leerplicht in het kader van toezicht en registratie van 
kinderen/jongeren tot 22 jaar. Het innemen van die positie heeft te maken 
met eisen die het Rijk stelt bij het opzetten van een regionale 
leerlingenregistratie. Toegang tot de Brp (basisregistratie personen
gegevens dient in die situatie verschaft te worden door een buiten 
gemeentelijk bestuursorgaan. De taak van de Metropoolregio blijft hier 
beperkt tot het uitoefenen van rechten in verband met het formele 
eigendom van de regionale voorziening".

3. Aan het algemeen bestuur van de GGD kenbaar te maken geen wensen en
bedenkingen te hebben inzake het instellen van een bestuurscommissie Bestrijding 
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, waarvan samenstelling, werkwijze en 
bevoegdheden zijn vastgelegd in de bijgevoegde concept-verordening.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 26 september 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

W.P. Groenendijk 
waarnemend voorzitter
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