
 

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-

Zuidoost 

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <naam van één van de volgende 

gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 

Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, 

Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre>. 

 

overwegende dat: 

 

- Het college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet publieke gezondheid zorg 

draagt voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg; 

- De wet publieke gezondheid bepaalt dat ter uitvoering van bij of krachtens deze wet 

opgedragen taken de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren 

tot een regio als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s via het treffen van een 

gemeenschappelijke regeling zorgdragen voor de instelling en instandhouding van een 

regionale gezondheidsdienst (GGD) in die regio; 

- De wet publieke gezondheid verder bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders 

vrij is om te bepalen bij welke organisatie zij de jeugdgezondheidszorg belegt; 

- De colleges van burgemeester en wethouders van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-

Brabant besloten hebben om de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen per 1.1.2021  als 

gemeenschappelijke taak bij de GGD Brabant- Zuidoost onder te brengen; 

- Deze uitbreiding van het takenpakket van de GGD noopt tot een 4e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling; 

- Van de gelegenheid gebruik wordt door enkele andere wijzigingen in de gemeenschappelijke 

regeling aan te brengen 

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de verkregen toestemming van de 

gemeenteraad: 

 

BESLUIT 

 

I. In te stemmen met de navolgende wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling GGD 

Brabant- Zuidoost:  

 

A. In artikel 4, lid 1, aanhef en onder d, eerste bullit, wordt de tekst  

(…)“Jeugdgezondheidszorg 4 – 18 jarigen” gewijzigd in (…)“Jeugdgezondheidszorg 0 – 18 

jarigen” 

B. In artikel 4, lid 1, aanhef en onder d, tweede bullit wordt het lidwoord “een” vervangen 

door het lidwoord “het”; 

 



C. In artikel 15 lid 1, betreffende de vergaderfrequentie van het dagelijks bestuur, wordt de 

tekst “Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal acht maal per jaar” gewijzigd in “Het 

Dagelijks Bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar”; 

 
II. Het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost te machtigen de wijzigingen als hiervoor 

bedoeld door te voeren in de tekst van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. 

 

III Dit besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.  

 

IV Dit besluit kan worden aangehaald als: besluit tot instemming met de 4e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van xxx op <datum>, 

 

 

 

 

 

 

<naam>         <naam> 

de burgemeester,         de secretaris, 
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