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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt b elast. De b ereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De
annotatie is een amb telijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet b etrekken b ij hun inb reng; het is overigens niet de b edoeling dan
naar de griffie te verwijzen.

Raadsvoorstel (16R.00519) Wijziging gemeenschappelijke regeling
GGDrU (2e besluitvormingsronde)
1. Doel van de bespreking
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het verlenen van toestemming aan het
college om te besluiten tot wijziging van de gemeenteschappelijke regeling GGDrU.
Bespreking van de wijziging heeft ook al plaatsgevonden in februari 2016, waarbij de raad
toestemming heeft verleend aan het college om te besluiten tot wijziging van de regeling met
uitzondering van één bepaald artikel. 3 van de 26 colleges hebben op deze manier (geclausuleerd)
ingestemd met de regeling. Aangezien er echter sprake moet zijn van eensluidende en unanieme
instemming is de wijziging van de regeling niet tot stand gekomen. In het nieuwe voorstel wordt aan
het bezwaar van (onder andere) onze gemeente tegemoet gekomen.
De zaken die zijn aangepast ten opzichte van de versie uit februari 2016 zijn opgesomd onder
‘Argumenten’ in het voorstel. Daarnaast is een volledig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van
de huidige tekst van de regeling opgenomen in een bijlage bij het voorstel.
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.

2. Voorgeschiedenis (chronologisch)
28 november
2013
raadsvergadering

Raadsvoorstel (13R.00348) Wet publieke gezondheidszorg (Wpg)
arrangement (congruentie GGD en VRU)
De raad besluit op grond van artikel 1 lid 2 jo 3 WGR, toestemming te verlenen
aan het College om in te stemmen met:
a.

b.

wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot
de gemeenschappelijke regio Utrecht (GGDrU) volgens voorliggend
ontwerp, welke gemeenschappelijke regeling door de colleges van de
deelnemende gemeenten definitief zal worden vastgesteld, en
toetreding van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,
waarover de afzonderlijke colleges het definitieve besluit zullen nemen.

Op grond van artikel 1 lid 2 WGR toestemming te verlenen om als burgemeester
te mogen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling.
10 februari 2016
cie. Welzijn

Raadsvoorstel (15R.00745) wijziging GR GGDrU
De commissie bespreekt het voorstel over verlenen van toestemming aan het
college om te besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling 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.
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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 volstrek te
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).
18 februari 2016
raadsvergadering

Raadsvoorstel (15R.00745) wijziging GR GGDrU
De raad besluit het college toestemming te verlenen om te besluiten over de
voorgestelde wijziging van de GR met uitzondering van artikel 38 lid 4 (conform
het voorstel van het college aan de raad).

3. Vervolgprocedure
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 29 september 2016.

4. Bijzonderheden



1.

2.

3.

Alleen bij gelijkluidende besluiten van alle 26 colleges kan de gewijzigde gemeenschappel ijk
regeling in werking treden.
Het toestemmingsrecht van de raden is bepaald en afgebakend in artikel 1 van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen:

Artikel 1
De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten
kunnen afzonderlijk of te zamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een
gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten.
De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een
regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en
het uittreden uit een regeling.
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