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17R.00608 

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 22 augustus 2017 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Koster 

Portefeuille(s): volksgezondheid 

Contactpersoon: A. de Leeuw 

Tel.nr.: 06-35113543 E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl 

Onderwerp: 
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU 

Samenvatting: 

We stellen de raad voor om aan het college toestemming te geven te mogen besluiten over een 
wijziging in de gemeenschappelijkere regeling van de GGDrU. De wijziging is nodig als gevolg van het 
besluit de financiering van de JGZ collectief te maken. De wijziging is gewenst om onnodige 
zienswijzeprocedures over technische begrotingswijzigingen te voorkomen. 

Gevraagd besluit: 

De raad besluit: 
' aan het college toestemming te verlenen om als college te mogen besluiten tot wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling (GR) van de GGDrU, inhoudend 
1. wijziging over de collectieve financiering van de JGZ 
2. wijziging van de zienswijzeprocedure van de raden bij technische begrotingswijzigingen 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

1. Het bestuur van de GGDrU deed 15 december 2016 het voorstel 'Samen voor al onze jeugd': 
collectieve financiering van de JGZ van 0-18 jaar. De raad heeft op dat voorstel een positieve 
zienswijze gegeven en het algemeen bestuur GGDrU heeft positief besloten op het voorstel. Voor 
de uitvoering van dit besluit is nu een wijziging in de GR nodig. In de huidige regeling is namelijk 
de uitvoering van JGZ 0-4 jaar specifiek uitgezonderd. 

2. De raad heeft al eerder voorstellen tot wijziging van de GR ontvangen. In 2015 lag een wijziging 
voor waarin de mogelijkheid gegeven werd als GGD deel te nemen in een private rechtsvorm of 
er één op te richten. Ook was opgenomen de mogelijkheid om te besluiten tot technische 
wijzigingen van de begroting zonder de zienswijze procedure bij de raden te doorlopen. Omdat 
het onderdeel 'deelname aan/oprichting van private rechtsvorm' (onder de gestelde 
voorwaarden) niet voldoende steun kreeg en het onderdeel 'afzien van zienswijze van de raden 
bij technische begrotingswijzigingen' wel (ook van uw raad), is het voorstel niet geaccordeerd. 
Daarom is dit onderdeel nu meegenomen met de wijziging betreffende de JGZ. 

* * 
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NB De wijziging ten behoeve van deelname aan private rechtsvormen is in andere vorm, onder 
striktere voorwaarden inmiddels ook geaccordeerd door alle gemeenteraden. 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

İ . Op het voorstel over het collectief financieren hebben de gemeenteraden een zienswijze 
gegeven. De raad van Woerden heeft een positieve zienswijze gegeven. Noodzakelijk vervolg 
van het besluit de JGZ collectief te gaan financieren is om de GR aan te passen. 

2. Op 18 februari 2016 heeft de raad ingestemd met het voorstel tot wijziging van de GR op het 
onderdeel zienswijze van de raad: 15R.00747 

Het algemeen bestuur van de GGD heeft het voorstel tot wijziging van de GR in een consultatieronde 
ambtelijk getoetst. 

Samenwerking met andere gemeenten 

Colleges nemen onafhankelijk van elkaar een besluit. 
Als alle colleges van de 26 gemeenten akkoord gaan met de voorgestelde wijziging zal de wijziging 
ingevoerd worden. 

Wat willen we bereiken? 

1. Uitvoering van het besluit tot collectieve financiering van de JGZ 
2. Voorkomen van onnodige zienswijzeprocedures 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Het college zal na toestemming van de raad besluiten in te stemmen met de voorgestelde wijziging 
van de GR en aan de directeur van de GGD het besluit kenbaar maken middels bijgevoegde brief. 

Argumenten 

1. Toestemming geven aan het college om te mogen besluiten over de GR is nodig omdat 
wijziging van de GR noodzakelijk is voor invoering van de collectieve financiering van de JGZ 

In de huidige GR is de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar uitgezonderd. Door het besluit over de 
gezamenlijk gefinancierde JGZ (0-18 jaar) is wijziging van de GR dus nodig. De voorgestelde 
wijziging betreft het verwijderen van het deel achter de komma in artikel 4 lid 2. In de 
gewijzigde tekst wordt wel de ruimte gecreëerd dat gemeenten op dit punt een 
uitzonderingspositie kunnen innemen, zodat de positie van Utrecht en Vianen kan worden 
gegarandeerd. Voor Utrecht is dit nodig omdat Utrecht stad een eigen dienst voor JGZ heeft. 
Voor Vianen is dit nodig omdat door de voorbereiding op herindeling met gemeenten uit een 
andere provincie nog geen keuze kan worden gemaakt over het beleggen van de taak JGZ. 

2. Toestemming geven aan het college te mogen besluiten over de GR is nodig omdat wijziging 
van de GR wenselijk is om zienswijzeprocedures bij technische begrotingswijzigingen te 
voorkomen 

In de huidige GR is niet alleen de vaststelling van de begroting voorbehouden aan het algemeen 
bestuur nadat de raden hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt, maar ook het vaststellen van 
begrotingswijzigingen. De zienswijzeprocedure kent een doorlooptijd van ongeveer drie 
maanden en dat levert een knelpunt op bij de technische verwerking van maatwerkafspraken 



met gemeenten, die dan na vaststelling van de begroting in juni nog verwerkt moeten worden. 
Omdat het technische wijzigingen betreft wordt voorgesteld om voor dit type wijzigingen geen 
zienswijzeprocedure te volgen. Wel is een beperking opgenomen van het niet volgen van de 
zienswijzeprocedure: de wijziging mag geen consequenties hebben voor de inwonerbijdragen 
van de gemeenten, geen consequenties voor het beleid en voor de uitvoering van taken. Is dat 
wel het geval dan blijft de zienswijze procedure vereist. De invloed van de raad is hierdoor 
geborgd. 

In de bijlage (17.015024) is de doorlopende tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling te 
vinden, zoals deze gaat luiden indien alle college instemmen met het wijzigingsvoorstel. Ook is een 
toelichting opgenomen op de gewijzigde artikelen. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

Alternatieven: 
Weigeren van toestemming aan het college te mogen besluiten tot wijziging van de GR mag op grond 
van artikel 1 van de Wet op de Gemeenschappelijke regeling alleen op grond van strijd met het recht 
of het algemeen belang. 

De raad heeft al eerder ingestemd met de wijziging t.b.v. het voorkomen van onnodige 
zienswijzeprocedures. 

Risico's: 
1. Indien de GR niet gewijzigd wordt op het onderdeel JGZ kan de collectieve financiering niet 

ingevoerd worden. Gemeenteraden hebben al ingestemd met deze vorm van financiering. 
2. Indien de GR niet gewijzigd wordt op het punt van zienswijzeprocedures bij technische 

begrotingswijzigingen ontstaan knelpunten bij de technische verwerking van maatwerkafspraken 
met gemeenten en blijven we te maken houden met het verklaren van verschillen in de 
jaarrekening. De GR blijft erin voorzien dat gemeenteraden invloed houden, namelijk bij het 
opstellen van de begroting en bij inhoudelijke wijzigingen daarvan. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Er zijn geen financiële gevolgen bij dit voorstel. 

Communicatie 

Het college stuurt een brief aan de GGDrU waarin het besluit over de voorgestelde wijziging kenbaar 
wordt gemaakt. 

Vervolgproces 
Voor het wijzigen van de GR is een unaniem besluit nodig van de colleges van alle 26 gemeenten. 

Als de raad aan het college toestemming geeft om te besluiten over de voorgestelde wijziging van de 
GR dan zal het college met dit voorstel instemmen. 

Bij gelijkluidende besluiten van alle 26 colleges treedt de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in 
werking. 

Bevoegdheid raad: 



Artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
Artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU 

Bijlagen: 

Bijlage van de GGD met het voorstel tot wijziging van de GR (met de doorlopende tekst van 
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de toelichting) (17.015024) 
Raadsbesluit (17R.00609) 
Brief aan de GGD met besluit van het college (17U.17922) 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeeş 

drs. M.H.J. van Kruijsl 
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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 22 augustus 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 1, tweede en derde lid  

 
 

b e s l u i t: 

aan het college toestemming te verlenen om als college te mogen besluiten tot wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling (GR)  van de GGDrU, inhoudend 

1. wijziging over de collectieve financiering van de JGZ  

2. wijziging van de zienswijzeprocedure van de raden bij technische begrotingswijzigingen 

 

 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 28 september 2017 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 
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17U.17922  / A. de Leeuw  

   

Geachte mevrouw Rigter,    

 
 

 

Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemene inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 

In uw brief van 19 april vraagt u ons een besluit te nemen over het voorstel tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling . 
 
In de raadsvergadering van 28 september heeft de gemeenteraad besloten om toestemming te geven 
aan het college een besluit te nemen over de gemeenschappelijke regeling. 
 
Het college besluit om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke 
regeling. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Alide de Leeuw, beleidsadviseur van de 
gemeente Woerden, te bereiken op telefoonnummer 06 3511 3543 of via de mail: 
leeuw.a@woerden.nl  
 
met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Woerden 
 

De secretaris De burgemeester 

 
 
 
 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer 

 


	17r.00608 rv wijziging gemeenschappelijke regeling ggdru
	17.015024 bijlage 1. rv ggdru gr
	17.015024 bijlage 1. rv ggdru gr
	17.015024 blz 24. pdf 2

	17r.00609 bijlage 2. rv ggdru raadsbesluit
	17u.17922 bijlage .3 rv ggdru brief ggd

