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G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 06-52585931 of raadsgriffie@woerden.nl 

 

Raadsvoorstel (15R.00745) wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling GGDrU 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over verlenen van toestemming aan 
het college om te besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Gemeenschappelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU). Het college heeft 
conform artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming van de raad 
nodig om een besluit over een wijziging van een gemeenschappelijke regeling te nemen. 
 
De wijziging dient te leiden tot: 

 Het voldoen van de GR GGDrU aan de bepalingen van de Wijzigingswet Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

 Verhoging van de bestuurlijke slagkracht van de GGDrU en de verlaging van 
bestuurlijke drukte en administratieve lastendruk.  
 

Het college stelt hierbij voor een uitzondering te maken ten aanzien van 1 bepaald 
artikel (38 lid 4) uit de voorgestelde gemeenschappelijke regeling. Dit artikel betreft de 
mogelijkheid om als GGDrU deel te nemen aan privaatrechtelijke rechtspersonen. Het 
AB van de GGDrU stelt voor een besluit over deelname of oprichting in privaatrechtelijke 
rechtspersonen te nemen bij volstrekte meerderheid (minimaal 35 van de 68 stemmen). 
Het college stelt voor hier niet mee in stemmen en slechts een besluit te nemen bij een 
gekwalificeerde meerderheid (minimaal 60 van de 68 stemmen).  
 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
In oktober 2013 heeft uw raad het college toestemming gegeven om de 
gemeenschappelijke regeling te wijzigen in verband met toetreding door de gemeente 
Utrecht. Daarbij is reeds zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wijziging van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. Het is echter noodzakelijk om nog enkele 
aanpassingen door te voeren. 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 18 
februari 2016.  
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4. Bijzonderheden 
Alleen bij gelijkluidende besluiten van alle 26 colleges kan de gewijzigde 
gemeenschappelijk regeling in werking treden. Gevolg van het niet akkoord gaan met 
artikel 38 lid 4 zal zijn dat dit artikel buiten werking wordt gesteld, er is dan namelijk geen 
unaniem oordeel van de 26 gemeenten. Vervolgens wordt in het bestuur van de GGD 
een voorstel besproken over aanpassing van artikel 38 lid 4. 
 


