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De raad besluit: 

Toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling GGDrU. 

Inleiding: 

In november 2015 ontving de raad een eerder voorstel van het college om toestemming te vragen 
te besluiten over de nieuwe gemeenschappelijke regeling. De toen voorliggende tekst bood aan 
de GGDrU de mogelijkheid om deel te nemen aan een privaatrechtelijke rechtspersoon of er zelf 
één op te richten. De raad heeft toen besloten om de tekst van dat artikel (38 lid 4) uit te sluiten 
van de toestemming aan het college. De reden daarvoor was dat een zo groot mogelijke 
meerderheid van stemmen noodzakelijk wordt geacht om een dergelijk belangrijk besluit te 
nemen: niet de voorgestelde volstrekte meerderheid maar een gekwalificeerde (15/17 6) 
meerderheid. 

De gemeenschappelijke regeling kan alleen gewijzigd worden als alle colleges daarmee 
instemmen. Het college van Woerden en 2 andere colleges wilden niet instemmen met artikel 38 
lid 4. Geclausuleerde toestemming is wettelijk niet mogelijk, er is een unaniem en eensluidende 
toestemming nodig. Daarom is een nieuw voorstel gemaakt waarin aan het bezwaar van de 3 
colleges tegemoet is gekomen. Op dit nieuwe voorstel moeten alle 26 gemeenten besluiten. In dit 
nieuwe voorstel wordt aan de gestelde voorwaarde voldaan van de zo groot mogelijke 
meerderheid voor besluitvorming over deelname aan - of oprichten van - een privaatrechtelijke 
rechtspersoon. 

Het college is voornemens met de voorgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling in te 
stemmen. De redenen daarvoor vindt u bij 'argumenten' in dit raadsvoorstel. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 



Beoogd effect: 

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de GGDrU voldoet aan de Wijzigingswet Wet 
gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is geworden 

Argumenten: 

Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is nodig. 
De huidige gemeenschappelijke regeling is niet meer Wgr-proof. De wijziging van de wet per 1 
januari 2015 leidt tot de noodzaak de gemeenschappelijke regeling aan te passen. 

De voorgestelde aanpassing voldoet aan door de gemeente gestelde voorwaarde. 
In de voorliggende versie van de gemeenschappelijke regeling is artikel 38 gewijzigd, waarmee is 
tegemoet gekomen aan de bezwaren van de gemeente Woerden en 2 andere gemeenten: 
als alle colleges instemmen met de huidige voorliggende wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling kan de GGDrU een privaatrechtelijke rechtspersoon oprichten of er aan deelnemen indien 
daarvoor in het AB een gekwalificeerde meerderheid is: IS/lT meerderheid. Door het hanteren 
van deze grootst mogelijke meerderheid is de mogelijkheid tot oprichten of deelnemen begrensd. 
Deze wijziging betekent feitelijk dat alle deelnemende gemeenten samen meer invloed krijgen. 
Ook is aan artikel 38 lid 4 toegevoegd dat deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon de 
uitvoering van collectieve op wetgeving gebaseerde taken moet dienen. Er blijft een verplichting 
een wensen - en bedenkingprocedure te volgen naar de raden. 

In de loop van dit jaar is een mogelijkheid ontstaan om door middel van deelname aan een door 
GGD'en opgerichte coöperatie te komen tot gebruik van een passend Digitaal Dossier JGZ en in de 
toekomst tot digitale ondersteuning van de bedrijfsvoering. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. 
Als het tot concrete plannen komt volgt in een later stadium een voorstel van het AB. 

In de voorgestelde aanpassing zijn nog enkele wijzigingen t.o.v. de vorige versie. 
Ten opzichte van het vorige voorstel tot wijziging is er sprake van nog een aanpassing: de 
elementen die niet noodzakelijkerwijs voortvloeien uit de wijziging van de Wgr zijn er uit gehaald. 
Dat betrof punten die uit bestuurlijke optiek gewenst werden: de procedure van 
begrotingswijzigingen en vaststelling van een liquidatieplan. Deze punten worden aangehouden 
tot een volgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

Ten opzichte van het vorige voorstel tot wijziging is er sprake van een toevoeging. Op basis van 
suggesties van verschillende gemeenten is de termijn voor toezending van de kadernota -voor 
zienswijze - aan de raden aangepast. De termijn sluit nu goed aan bij de huidige praktijk. De 
bepaling in de gemeenschappelijke regeling van de GGDrU wordt daardoor gelijkgeschakeld aan 
die van de VRU, wat de duidelijkheid ten goede komt. 

In de bijlage treft u de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, een toelichting artikelsgewijs en 
een overzicht met de gewijzigde passages op de gewijzigde tekst. 

Kanttekeningen: 

geen 

Financiën: 

n.v.t. 



Uitvoering: 

Nadat het college de vereiste toestemming heeft gekregen van de raad om te besluiten, 
communiceert het college dit besluit met het Algemeen Bestuur van de GGDrU. 
Bij gelijkluidende besluiten van 26 colleges, gevolgd door bekendmaking daarvan, treedt de 
gewijzigde regeling in werking. 

Communicatie: 

zie uitvoering 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsbesluit 15R.00747 (raadsvoorstel 15R.00745) 

Bijlagen: 

16.017324 Gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGDrU doorlopende tekst 
16.017325 Toelichting artikelsgewijs gemeenschappelijke regeling GGDrU 
16.017326 Gewijzigde passages gemeenschappelijke regeling GGDrU 
16U.18358 Brief met besluit aan de GGDrU 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 
1 V í 
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Bijlage 5 

Gemeenschappelijke regeling 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio 
Utrecht 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, 
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, 
IJsselstein en Zeist, 

Overwegende dat 
de herziening van de Wet publieke gezondheid noopt tot verdergaande samenwerking op 
het gebied van publieke gezondheid binnen het grondgebied van de Veiligheidsregio 
Utrecht; 

de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot 
aanpassingen in de regeling; 

via de tweeledige verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheid op basis 
van de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio's samengewerkt zal moeten 
worden met de Veiligheidsregio Utrecht; 

Gelet op 
de Wet publieke gezondheid; 

de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

de Gemeentewet; 

Besluiten 
de navolgende gemeenschappelijke regeling te t re f fen: 

Gemeenschappel i jke regeling Gemeentel i jke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
Artikel 1: Begripsbepalingen 

1 . In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van de Wet publieke gezondheid, wordt in 
deze regeling verstaan onder: 

a. adviescommissie: een commissie als bedoeld in artikel 24 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen; 

b. ambtenaar: een ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van de 
Ambtenarenwet, alsmede degene die op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is ; 



c. bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen; 

d. colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten; 

e. directeur publieke 
gezondheid: 

f. gemeenten: de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De 
Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, 
Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij 
Duurstede, IJsselstein en Zeist; 

de directeur publieke gezondheid, bedoeld in artikel 14, 
derde lid, van de Wet publieke gezondheid; 

g. MN-gemeenten: 

h. regeling: 

de gemeenten, met uitzondering van de gemeente Utrecht; 

de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Regio Utrecht, en 

i. regionale 
gezondheidsdienst: 

het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3 van de regeling 
en artikel 14, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid. 

Artikel 2: Belang 

Deze regeling wordt getroffen ter uitvoering van de taken bij of krachtens de Wet 
publieke gezondheid opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke 
gezondheid. 

Artikel 3: Regionale gezondheidsdienst 

1. Er is een regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de 
Wet publieke gezondheid, genaamd Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht. 

2. De regionale gezondheidsdienst is een openbaar lichaam en bezit 
rechtspersoonlijkheid. 

3. De regionale gezondheidsdienst is gevestigd te Utrecht. 

Artikel 4: Taken 
1. Het bestuur van de regionale gezondheidsdienst voert de Wet publieke gezondheid 
uit voor de gemeenten, met uitzondering van de taken bedoeld in artikel 14, vierde lid, 
van de Wet publieke gezondheid. 

2. Het bestuur van de regionale gezondheidsdienst voert de taken bedoeld in artikel 
14, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid uit voor de MN-gemeenten, behoudens 
voor zover deze taken betrekking hebben op de zorg voor jongeren van nul tot vier jaar. 

3. De directeur publieke gezondheid voert de aan hem bij of krachtens de wet 
opgedragen taken uit onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de 
regionale gezondheidsdienst, onverminderd het bepaalde in artikel 10:22 en artikel 
10:23 van de Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat de uitvoering van de 
taken van de directeur publieke gezondheid in het kader van artikel 1.61 en artikel 2.19 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in mandaat wordt 
opgedragen aan: 

a. de gemeente Utrecht, voor zover het toezicht voor de gemeente Utrecht betreft, en 

b. de bestuurscommissie, voor zover het toezicht in de MN-gemeenten betreft. 

4. De colleges kunnen ook andere taken opdragen aan het bestuur of ambtenaren van 
de regionale gezondheidsdienst, voor zover het algemeen bestuur daarmee met 
gekwalificeerde meerderheid, bedoeld in artikel 17, tweede lid, instemt. 



5. Voor taken, bedoeld in een van de vorige leden, kan een overeenkomst worden 
afgesloten tussen de regionale gezondheidsdienst en de gemeente. In de overeenkomst 
wordt in elk geregeld: 

a. de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de opgedragen taken; 

b. de verrekening van de kosten; 

c. de aansprakelijkheid en verrekening bij onvoorziene omstandigheden, en 

d. de wijze van beëindiging van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in 
artikel 50. 

Hoofdstuk 2: Inrichting bestuur 
Afdeling 2.1 Samenstell ing bestuur 

Artikel 5: Algemeen 

1. Het bestuur van de regionale gezondheidsdienst bestaat uit het algemeen bestuur, 
het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

2. Tot het bestuur van de regionale gezondheidsdienst behoren voorts 
adviescommissies en bestuurscommissies, voor zover ingesteld. 

Afdeling 2.2 Algemeen bestuur 

Artikel 6: Aanwijzing leden 

1. De colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het algemeen bestuur aan. 

2. De colleges kunnen voor ieder lid tevens één plaatsvervangend lid uit hun midden 
aanwijzen, dat het lid bij verhindering of ontstentenis vervangt. 

Artikel 7: Reglement van orde 

Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast. 

Artikel 8: Vergaderfrequentie 

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak 
als het daartoe heeft besloten. 

2. Voorts vergadert het algemeen bestuur indien de voorzitter of het dagelijks bestuur 
het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit het 
algemeen bestuur bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt. 

Artikel 9: Oproeping 

1. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op. 

2. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, ti jdstip en plaats van de 
vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met 
uitzondering van de in artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde 
stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving 
aan te geven wijze ter inzage gelegd. 



Artikel 10: Opening vergadering 

1. De vergadering van het algemeen bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de 
presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 

2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de 
voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip 
dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 

3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. 
Het algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de 
ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of 
besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting 
hebbende leden tegenwoordig is. 

Artikel 11: Open en besloten vergaderingen 

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. 

2. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte der aanwezige leden 
daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. 

3. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden 
vergaderd. 

Artikel 12: Immuniteit 

De leden van het bestuur van de regionale gezondheidsdienst en andere personen die 
deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken 
voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste 
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering 
van het algemeen bestuur hebben gezegd of aan het algemeen bestuur schriftelijk 
hebben overgelegd. 

Artikel 13: Handhaving vergaderorde 

1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is 
bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en 
zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken. 

2. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren 
voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen. 

3. Hij kan het algemeen bestuur voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de 
geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te 
ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat 
het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij 
herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de 
toegang tot de vergadering worden ontzegd. 

Artikel 14: Verantwoordingsrelaties 

1. Het lid van het algemeen bestuur is verantwoording schuldig aan het college van 
burgemeester en wethouders dat hem heeft aangewezen, alsmede aan de gemeenteraad 
van de betreffende gemeente over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde 
bestuur. 

2. Het lid van het algemeen bestuur geeft het college van burgemeester en 
wethouders dat hem heeft aangewezen, alsmede aan de gemeenteraad van de 
betreffende gemeente alle inlichtingen die één of meer leden van het college 
onderscheidenlijk de raad vragen. 



3. Het algemeen bestuur geeft de raden van de gemeenten alle inlichtingen die door 
een of meer leden van een van de raden gevraagd worden. 

4. Het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de raad regelen de 
wijze waarop verantwoording wordt afgelegd en inlichtingen worden gegeven als bedoeld 
in dit artikel. 

5. Het college van burgemeester en wethouders kan het door hem aangewezen lid van 
het algemeen bestuur ontslaan, indien dit lid niet langer het vertrouwen van het college 
bezit. 

6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangend lid, bedoeld 
in artikel 6, tweede lid. 

Artikel 15 : Onthouden van stemmen 

1. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de stemming over: 

a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of 
waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken; 

b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij 
rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort. 

2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming 
verstaan het inleveren van een stembriefje. 

3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen 
tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing bij de beslissing betreffende de geloofsbrieven 
van de na periodieke verkiezing benoemde leden. 

Artikel 16: Quorum 

1. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat 
zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan 
heeft deelgenomen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing: 

a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, 
voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een 
vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was; 

b. in een vergadering als bedoeld in artikel 10, tweede lid, voor zover het betreft 
onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 10, eerste lid, niet 
geopende vergadering aan de orde waren gesteld. 

Artikel 17 : Besluitvorming 

1. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte 
meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, tenzij in de regeling 
anders is bepaald en met dien verstande dat: 

a. de door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Bunnik, Eemnes, Lopik, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Vianen en 
Woudenberg aangewezen leden van het algemeen bestuur ieder één stem 
hebben; 

b. de door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Baarn, Bunschoten, IJsselstein, Leusden en Wijk bij Duurstede aangewezen leden 
van het algemeen bestuur ieder twee stemmen hebben; 



c. de door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De 
Bilt, De Ronde Venen, Houten, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Woerden 
aangewezen leden van het algemeen bestuur ieder drie stemmen hebben; 

d. de door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Nieuwegein, Stichtse Vecht, Veenendaal en Zeist aangewezen leden van het 
algemeen bestuur ieder vier stemmen hebben; 

e. het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amersfoort aangewezen lid van het algemeen bestuur zes stemmen heeft, en 

f. het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht 
aangewezen lid van het algemeen bestuur negen stemmen heeft. 

2. Onder een volstrekte meerderheid wordt verstaan dat ten minste vijfendertig 
stemmen voor een besluit zijn uitgebracht. Onder gekwalificeerde meerderheid wordt in 
deze regeling verstaan een vijft ien zeventiende meerderheid, wat betekent dat ten 
minste zestig stemmen voor een besluit zijn uitgebracht. 

3. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan 
het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje. 

Artikel 18: Stemming over personen 

1. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of 
aanbevelingen geschiedt bij gesloten en ongetekende stembriefjes. 

2. Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of 
bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming 
gehouden. 

3. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot. 

Artikel 19: Overige stemmingen 
1. De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, indien de voorzitter 
of een van de leden dat verlangt. In dat geval geschieden zij mondeling. 

2. Bij hoofdelijke oproeping is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van 
deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen uit te 
brengen. 

3. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen. 

4. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van 
een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen 
worden heropend. 

5. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het 
vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen. 

6. Onder een voltallige vergadering wordt verstaan een vergadering waarin alle leden 
waaruit het algemeen bestuur bestaat, voor zover zij zich niet van deelneming aan de 
stemming moesten onthouden, een stem hebben uitgebracht. 

Artikel 20: Ambtelijke bijstand 

Het algemeen bestuur regelt op welke wijze ambtelijke bijstand wordt verleend aan de 
leden van het algemeen bestuur. 



Afdeling 2.3 Dagelijks bestuur 

Artikel 21: Samenstel l ing en aanwijzing leden 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en vijf 
andere leden, met dien verstande dat uit elk van de vijf regio's die functioneren voor de 
MN-gemeenten telkens één lid van het dagelijks bestuur wordt aangewezen uit de leden 
van het algemeen bestuur, bedoeld in artikel 17, eerste lid. 

Artikel 22: Ontslag leden 

1. Het algemeen bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur, de 
voorzitter uitgezonderd, ontslag verlenen indien dezen het vertrouwen van het algemeen 
bestuur niet meer bezitten. Op het ontslagbesluit is artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht niet van toepassing. 

2. Over een voorstel tot het verlenen van ontslag als bedoeld in het eerste lid wordt 
niet beraadslaagd of besloten, dan nadat het algemeen bestuur ten minste twee weken 
en ten hoogste drie maanden tevoren heeft verklaard, dat de betrokken leden van het 
dagelijks bestuur het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezitten. 

3. De oproeping tot de vergadering waarin over dat voorstel wordt beraadslaagd of 
besloten wordt ten minste achtenveertig uur voor de aanvang of zoveel eerder als het 
algemeen bestuur heeft bepaald, bij de leden van het algemeen bestuur bezorgd. Zij 
vermeldt het voorstel tot het verlenen van ontslag als bedoeld in het eerste lid. 

4. Artikel 15 is niet van toepassing bij besluiten van het algemeen bestuur ingevolge 
dit artikel. 

Artikel 23: Reglement van orde 

Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur wordt gezonden. 

Artikel 24: Vergaderfrequentie 

1. De voorzitter stelt, met inachtneming van hetgeen het dagelijks bestuur heeft 
bepaald, dag en plaats van de vergadering van het dagelijks bestuur en het ti jdstip van 
de opening vast. 

2. De voorzitter maakt dag en plaats van te houden openbare vergaderingen en het 
ti jdstip van de opening bekend. 

Artikel 25: Open en besloten vergaderingen 

1. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren 
gehouden, voor zover het dagelijks bestuur niet anders heeft bepaald. 

2. Het reglement van orde voor de vergaderingen kan regels geven omtrent de 
openbaarheid van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

Artikel 26: Besluitvorming 

1. In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd of 
besloten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig 
is. 

2. Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter, onder 
verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering. 

3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. 
Het dagelijks bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de 



eerdere vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien ten minste de 
helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 

Artikel 27 : Immuniteit 

De leden van het dagelijks bestuur en andere personen die deelnemen aan de 
beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in 
de vergadering van het dagelijks bestuur hebben gezegd of aan het dagelijks bestuur 
schriftelijk hebben overgelegd. 

Artikel 28: Stemmen 
De artikelen 15, eerste tot en met derde lid, 16 en 17 zijn ten aanzien van de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur van overeenkomstige toepassing, met 
uitzondering van de stemverhoudingen opgenomen in artikel 17, eerste lid. Ieder lid van 
het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur één stem. 

Artikel 29 : Stemming over personen 

1. Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van 
benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw 
gestemd. 

2. Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de 
voorzitter. 

Artikel 30: Verantwoording en inlichtingen 

1. De leden van het dagelijks bestuur zi jn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het 
algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur 
gevoerde bestuur. 

2. Zij geven het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden 
gevraagde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang. 

3. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de gemeenten alle inlichtingen die door 
een of meer leden van de raad gevraagd worden. 

Afdeling 2.4 Voorzitter 

Artikel 31: Aanwijzing 

1. Het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht 
aangewezen lid van het algemeen bestuur wordt door het algemeen bestuur aangewezen 
als voorzitter van de regionale gezondheidsdienst. 

2. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur. 

3. Het door het algemeen bestuur als voorzitter van de bestuurscommissie als bedoeld 
in artikel 34, derde lid aangewezen lid, wordt door het algemeen bestuur als 
plaatsvervangend voorzitter van de regionale gezondheidsdienst aangewezen. 

4. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens verhindering of 
ontstentenis. 

Artikel 32: Verantwoording en inlichtingen 

1. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het 
door hem gevoerde bestuur. 
2. Hij geeft het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden 
gevraagde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang. 



3. De voorzitter geeft de raden van de gemeenten alle inlichtingen die door een of 
meer leden van de raad gevraagd worden. 

Afdeling 2.5 Commissies 

Artikel 33: Adviescommissies 

1. Het algemeen bestuur kan adviescommissies instellen ter advisering aan het 
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de 
voorzitter een adviescommissie instellen aan het dagelijks bestuur onderscheidenlijk aan 
de voorzitter voor zover deze adviescommissie een ti jdeli jk karakter heeft. 

Artikel 34: Bestuurscommissies 

1. Het algemeen bestuur kan bestuurscommissie instellen, waaraan bevoegdheden 
van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur worden overgedragen. 

2. Een bestuurscommissie geeft de raden van de gemeenten alle inlichtingen die door 
een of meer leden van de raad gevraagd worden. 

3. Het algemeen bestuur stelt een bestuurscommissie in, welke de bevoegdheden 
bedoeld in artikel 4, tweede lid en derde lid onder b, krijgt overgedragen. 

4. Het algemeen bestuur wijst uit de leden van de bestuurscommissie bedoeld in het 
vorige lid, de voorzitter van de bestuurscommissie aan. De voorzitter van de 
bestuurscommissie is tevens plaatsvervangend voorzitter van de regionale 
gezondheidsdienst. 

Afdeling 2.6 Directeur publieke gezondheid 

Artikel 35: Benoeming 

1. De directeur publieke gezondheid wordt benoemd door het algemeen bestuur, 
onverminderd het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de Wet publieke gezondheid. 

2. De regionale gezondheidsdienst staat onder leiding van de directeur publieke 
gezondheid. 

Artikel 36: Secretar is 

De directeur publieke gezondheid staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de 
voorzitter en door het algemeen bestuur ingestelde bestuurscommissies bij de 
uitoefening van hun taken bij. 

Artikel 37: Ambtelijke organisatie 

Het dagelijks bestuur stelt een verordening vast omtrent de ambtelijke organisatie van 
de regionale gezondheidsdienst. 



Hoofdstuk 3: Taken en bevoegdheden 
Artikel 38: Bevoegdheden algemeen bestuur 

1. Verordeningen met betrekking tot de regionale gezondheidsdienst worden door het 
algemeen bestuur vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door 
het algemeen bestuur krachtens de wet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter is 
toegekend. 

2. De overige bevoegdheden berusten bij het algemeen bestuur voor zover deze niet 
bij of krachtens de wet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn toegekend. 

3. Het algemeen bestuur kan bij verordening beleidsregels vaststellen waarmee 
andere organen van de regionale gezondheidsdienst rekening houden bij de uitoefening 
van bij of krachtens de wet verleende bevoegdheden. Ten aanzien van de bekendmaking 
van deze verordening zijn de artikelen 139, 140 en 141 van de Gemeentewet van 
overeenkomstige toepassing. 

4. Het algemeen bestuur kan, ten behoeve van de uitvoering van de wetteli jk 
opgedragen in artikel 4 genoemde taken van de regionale gezondheidsdienst, tot 
oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 
verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen besluiten, indien dat in 
het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te 
dienen openbaar belang. Het besluit daartoe wordt door het algemeen bestuur met 
gekwalificeerde meerderheid, bedoeld in artikel 17, tweede l id, genomen. Het besluit 
wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een 
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en 
bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. 

Artikel 39: Overdracht van bevoegdheden 

1. Het algemeen bestuur kan zijn bevoegdheden aan het dagelijks bestuur 
overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. 

2. Daarbij kan niet worden overgedragen de bevoegdheid tot: 
a. het vaststellen of wijzigen van de begroting bedoeld in artikel 34, eerste lid van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
b. het vaststellen van de jaarrekening als bedoeld in artikel 34, derde lid van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen; 
c. het vaststellen van regels met betrekking tot de organisatie van de 
administratie en het beheer van vermogenswaarden van de regionale 
gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 46, en 

d. het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op de administratie en 
het beheer van vermogenswaarden van de regionale gezondheidsdienst, bedoeld 
in artikel 47. 

Artikel 40: Dageli jks bestuur 

1. Het dagelijks bestuur van de regionale gezondheidsdienst berust bij het dagelijks 
bestuur voor zover niet bij of krachtens de wet het algemeen bestuur hiermee is belast. 

2. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van alles waarover in de 
vergadering van het algemeen bestuur zal worden beraadslaagd en besloten. 

3. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het 
algemeen bestuur. 

4. Het dagelijks bestuur is, onverminderd artikel 37, bevoegd regels vast te stellen 
over de ambtelijke organisatie van de regionale gezondheidsdienst. 



5. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van 
ambtenaren, met uitzondering van de directeur publieke gezondheid. 

6. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de 
regionale gezondheidsdienst te besluiten, met uitzondering van de bevoegdheid, bedoeld 
in artikel 38, vierde lid. 
7. Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een 
rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van 
verjaring of verlies van recht of bezit. 

8. Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten namens de regionale 
gezondheidsdienst, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur, rechtsgedingen, 
bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter 
voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het 
algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist. 

Artikel 4 1 : Voorzitter 

1. De voorzitter bevordert een goede behartiging van de zaken van de regionale 
gezondheidsdienst. 
2. De voorzitter vertegenwoordigt de regionale gezondheidsdienst in en buiten rechte. 

Hoofdstuk 4: Financiën 
Artikel 42 : Algemeen 

1. De begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en 
het jaarverslag worden ingericht overeenkomstig het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. 

2. Het algemeen bestuur stelt een bijdrageverordening vast, welke de kostenverdeling 
over de deelnemers bevat. De bijdrageverordening wordt bij gekwalificeerdere 
meerderheid, bedoeld in artikel 17, tweede lid, vastgesteld of gewijzigd. Het algemeen 
bestuur kan bij de begroting of andere verordeningen niet van de bijdrageverordening 
afwijken. 

3. In de bijdrageverordening wordt bepaald op welke wijze de kosten voor de taken, 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, en de taken, bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, 
afzonderlijk in de begroting inzichtelijk worden gemaakt. 

4. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de regionale 
gezondheidsdienst te allen ti jde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn 
verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

5. De deelnemende gemeenten waarborgen daarenboven de betaling van rente en 
aflossing van de geldleningen aan te gaan door de regionale gezondheidsdienst voor de 
uitvoering van zijn taak, in de verhouding van het inwonersaantal op 1 januari 2014. 

6. Wanneer het algemeen bestuur bli jkt, dat de raad van een deelnemende gemeente 
weigert de financiële verplichtingen die volgen uit dit artikel, tweede, vierde en vijfde lid, 
in de gemeentebegroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde 
staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de 
Gemeentewet. 

Artikel 43 : Begroting 

1. Voor alle taken en activiteiten brengt het algemeen bestuur jaarli jks op de 
begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen 
die hij naar verwachting kan aanwenden. 



2. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk 15 januari van het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting dient de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 
zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

3. Het algemeen bestuur ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is. 

4. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar. 

5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor zij dient. De begroting wordt met gekwalificeerde meerderheid, bedoeld in 
artikel 17, tweede lid, vastgesteld. 

6. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het 
desbetreffende begrotingsjaar worden genomen. Een wijziging van de begroting wordt 
met gekwalificeerde meerderheid, bedoeld in artikel 17, tweede lid, vastgesteld. 

7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, 
doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 
begroting dient, aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. 

Artikel 44: Voorbereiding begroting 

1. Het dagelijks bestuur biedt jaarl i jks, tijdig voor de in artikel 43, tweede l id, 
bedoelde termi jn, het algemeen bestuur een ontwerp aan voor de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders voor het komende begrotingsjaar. 

2. Het dagelijks bestuur biedt jaarl i jks, ti jdig voor de in artikel 43, vijfde lid, bedoelde 
vaststelling, het algemeen bestuur een ontwerp aan voor de begroting met toelichting 
van de regionale gezondheidsdienst en een meerjarenraming met toelichting voor ten 
minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting ten minste acht weken voordat zij 
aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. 

4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende 
gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen 
verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing. 

5. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun 
zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de 
commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan 
het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

6. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de ontwerpbegroting niet eerder dan 
twee weken na de openbare kennisgevingen, bedoeld in het vierde lid. 

7. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begroting aan 
de raden van de gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten van de provincie 
Utrecht hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 

8. Het bepaalde in het tweede, derde, vierde en vijfde lid is mede van toepassing op 
besluiten tot wijziging van de begroting. 

Artikel 45: Jaarrekening 

1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar 
waarop deze betrekking heeft. 

2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar na het jaar waarop de 
jaarrekening betrekking heeft, een voorlopige jaarrekening aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. 



3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, 
doch in ieder geval vóór 15 jul i van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening 
betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. 

Artikel 46: Financiële verordening 

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële 
beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, 
verantwoording en controle wordt voldaan. 

2. De verordening bevat in ieder geval: 

a. regels voor waardering en afschrijving van activa, en 

b. regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en 
limieten van de financieringsfunctie. 

Artikel 47: Financiële controleverordening 

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het 
financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening 
waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de 
financiële organisatie wordt getoetst. 

2. Het algemeen bestuur wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in 
artikel 45 bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 

3. Artikel 213, derde tot en negende lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige 
toepassing. 

Hoofdstuk 5: Wijziging, toetreding, 
uittreding en opheffing 
Artikel 48: Wijziging 

1. De regeling kan gewijzigd worden bij gelijkluidende besluiten van de colleges, 
onverminderd het bepaalde in artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

2. Een voorstel tot wijziging kan door het dagelijks bestuur, of tenminste een vijfde 
van de leden van het algemeen bestuur worden gedaan. 

Artikel 49: Toetreding 

Tot deze gemeenschappelijke regeling kunnen overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van 
de Wet publieke gezondheid geen andere bestuursorganen of rechtspersonen toetreden, 
onverminderd het bepaalde in artikel 14, vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid. 

Artikel 50: Uittreding 

1. Een college van burgemeester en wethouders dat aan de regeling deelneemt kan 
overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid niet uittreden uit 
de regeling. 

2. Onder partiële uittreding wordt in dit artikel verstaan het opzeggen of terugnemen 
van een of meer aan de regionale gezondheidsdienst opgedragen taken, voor zover dat 
binnen enige wet mogelijk is. 



3. De kosten die direct samenhangen met de partiële uittreding worden in rekening 
gebracht bij de deelnemer die partieel uittreedt. 

Artikel 51: Opheffing 

De regionale gezondheidsdienst kan alleen worden opgeheven onder gelijktijdige 
instelling van een nieuwe regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, eerste en 
tweede lid, van de Wet publieke gezondheid. Opheffing van de regeling geschiedt bij 
gelijkluidende besluiten van de colleges. 

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen 
Artikel 52: Archieven 

1. Het algemeen bestuur stelt een archiefverordening vast, onverminderd het 
bepaalde in artikel 40 van de Archiefwet 1995. 

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de dienst, volgens 
de verordening, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 53: Gemeenschappel i jke regeling 

1. De regeling wordt getroffen voor onbepaalde t i jd. 

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht zendt de 
regeling in aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht maakt de 
regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud 
daarvan in de Staatscourant. 

4. De regeling treedt in werking de eerste dag na bekendmaking overeenkomstig het 
derde lid. 

5. De regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht. 

Artikel 54: Vri jwaring 

1. De gemeente Utrecht blijft gevrijwaard voor kosten of aansprakelijkheden 
voortvloeiend uit de werkzaamheden van de GGD Midden-Nederland, die zijn verricht 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de regeling. 

2. De MN-gemeenten verplichten zich kosten en aansprakelijkheden die ontstaan met 
betrekking tot de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4, tweede lid, te vergoeden 
aan de gemeente Utrecht voor zover deze aan de gemeente Utrecht in rekening worden 
gebracht door de regionale gezondheidsdienst. 



Bijlage 6: Toelichting art ikelgewijs GR GGDrU 

Gemeenschappel i jke regeling Gemeentel i jke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 

Toelichting 

Algemeen 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, 
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, 
IJsselstein en Zeist wijzigden op 1 januari 2014 de Gemeenschappelijke regeling 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland in de Gemeenschappelijke Regeling 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (h ierna: GR GGDrU). Nadien zijn diverse 
wetten waarop deze GR stoelt zodanig aangepast, dat de GR zelf eveneens aanpassing 
behoeft. Deze GR voldoet aan de wettelijke vereisten zoals die per 1 januari 2016 voor 
het samenwerkingsverband van de gemeenschappelijke regeling, en voor een 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst van belang zijn. 

Deze toelichting ziet op het geheel van de regeling. 

Artikelsgewijze toelichting 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 

De Wet publieke gezondheid definieert diverse begrippen. Deze begrippen gelden op 
gelijke wijze in deze regeling. Dit artikel bevat in aanvulling op die begrippen enkele 
begripsbepalingen die in deze gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar enerzijds de gehele groep van de gemeenten 
waarvan de colleges deelnemen aan de regeling, en anderzijds die groep met 
uitzondering van de gemeente Utrecht. Die laatste groep wordt als "MN-gemeenten" 
aangeduid. 

MN staat voor Midden Nederland. 

Artikel 2 

Dit artikel vermeldt het wettelijke belang waarvoor de GR is opgericht. 

Artikel 3 

Dit artikel regelt dat de GGDrU wordt ingesteld, een openbaar lichaam met 
rechtspersoonlijkheid. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wordt opgericht, moet 
de vestigingsplaats in de gemeenschappelijke regeling worden opgenomen (artikel 10, 
derde lid, Wgr). 



Artikel 4 taken 

De taken die de GGDrU voor de verschillende (groepen) van deelnemers uitvoert worden 
expliciet vermeld. Dat betreft enerzijds taken die tot de bevoegdheid van de colleges 
behoren, en anderzijds taken die de wet rechtstreeks aan de directeur publieke 
gezondheid (DPG) opdraagt. Voor zover dat het toezicht op grond van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen betreft, draagt de DPG voor wat betreft 
het toezicht in Utrecht deze bevoegdheid weer over aan de gemeente Utrecht. Utrecht 
verzorgt dit toezicht zelf. 

Desgewenst kunnen de colleges, met instemming van het algemeen bestuur, ook andere 
dan de in artikel 4 genoemde taken aan de GGDrU opdragen. De DPG is bevoegd de hem 
opgedragen taken aan zijn medewerkers in (onder)mandaat op te dragen. 

Voor de uitvoering van de taken brengt de GGDrU kosten bij de deelnemende gemeenten 
in rekening. Voor de uitvoering, of specifieke afspraken daarover, kan ook een 
overeenkomst worden gesloten, steeds tussen de GGDrU en de betreffende gemeente. 

Hoofdstuk 2: Inrichting bestuur 

Artikel 5 

De GGDrU heeft de vorm van een klassieke GR, met een algemeen en een dagelijks 
bestuur en een voorzitter. De Wgr regelt de samenstelling en wijze van vergaderen van 
deze besturen. Ook kunnen commissies door het algemeen bestuur worden ingesteld. De 
reguliere wettelijke vereisten en bepalingen zijn in deze regeling overgenomen. 

Artikelen 6 tot en met 13, 15 en 16: algemeen bestuur 

De artikelen 6 tot en met 20 geven de regels voor de inrichting en handelwijze van het 
algemeen bestuur. 

Artikel 14: Verantwoordingsrelaties 

In dit artikel wordt geregeld welke verplichtingen voor bestuursleden gelden ten aanzien 
van het verstrekken van inlichtingen, zowel jegens de colleges als de raden. De Wgr 
geeft aan dat in een gemeenschappelijke regeling expliciet vermeld moet zijn hoe de 
relaties zijn tussen het bestuur als geheel en de raden van de deelnemende gemeenten 
én tussen de afzonderlijk leden van het bestuur en de raad van hun "eigen" gemeente. 

Gelet op het feit dat de colleges de regeling zijn aangegaan, maakt dit artikel het tevens 
mogelijk om als college inlichtingen te vragen. 

Artikelen 17-19: Besluitvorming 

In zijn algemeenheid geldt voor de besluitvorming dat een besluit is aangenomen 
wanneer de volstrekte meerderheid van stemmen daartoe heeft besloten. De volstrekte 
meerderheid is vastgesteld op ten minste 35 stemmen. Per deelnemend college is 
bepaald over hoeveel stemmen het beschikt. 

Voor een aantal besluiten is een specifieke meerderheidsbepaling opgenomen. Wanneer 
sprake is van een besluit dat met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt 
genomen, dient sprake te zijn van een vijft ien zeventiende meerderheid, wat betekent 
dat ten minste zestig stemmen voor een besluit zijn uitgebracht. 

Voor het overige bepalen deze artikelen op welke wijze gestemd moet worden. 



Artikelen 21 tot en met 30: dageli jks bestuur 

De artikelen 21 tot en met 30 geven de bepalingen ten behoeve van de inrichting en 
werkwijze van het dagelijks bestuur. De artikelen zijn deels vergelijkbaar met die voor 
het algemeen bestuur. 

Ten aanzien van stemmingen geldt, dat de artikelen 15, eerste tot en met derde lid, 16 
en 17 ten aanzien van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van overeenkomstige 
toepassing zi jn, met uitzondering van de stemverhoudingen opgenomen in artikel 17, 
eerste lid. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van het dagelijks 
bestuur één stem. 

Artikelen 31 en 32: voorzitter 

Het door de gemeente Utrecht aangewezen lid van het algemeen bestuur fungeert als 
voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. De voorzitter van de 
bestuurscommissie wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter. 

Ook voor de voorzitter gelden voorschriften omtrent de informatieverstrekking. 

Artikelen 33 en 34: Adviescommissies 
Ter uitvoering van feitelijke of advieswerkzaamheden kunnen commissies worden 
ingesteld. 

Artikel 35-37: DPG, ambtelijke organisatie 

De GGDrU staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid. Aan de DPG zijn 
zowel rechtstreeks eigen wettelijke taken en bevoegdheden, als de uitvoering van taken 
en bevoegdheden van de colleges, opgedragen. De DPG fungeert als leidinggevende van 
de organisatie, en geldt formeel als secretaris van de besturen, voorzitter en commissies. 

Daarnaast kent de GGDrU een eigen ambtelijke organisatie. 

Hoofdstuk 3: Taken en bevoegdheden 

Artikel 38: Bevoegdheden algemeen bestuur 

Omdat de GGDrU een klassieke GR is, kan zij ook zelf verordeningen vaststellen. Dat 
gebeurt in beginsel door het Algemeen Bestuur, tenzij daarvoor andere regelgeving geldt 
of het Algemeen Bestuur de bevoegdheid aan het Dagelijks Bestuur heeft toegekend. 
Ditzelfde geldt voor de overige bevoegdheden. 

De (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen vereist dat de mogelijkheid om als 
gemeenschappelijke regeling deel te nemen in andere rechtspersonen expliciet in de 
eigen gemeenschappelijke regeling opgenomen is om daarvan gebruik te kunnen maken. 
Voorheen was die mogelijkheid door de wet al gegeven, tenzij de GR zelf juist een 
uitzondering op die bevoegdheid maakte. Artikel 38, vierde lid 4 voorziet expliciet in de 
mogelijkheid om deel te nemen in een andere rechtspersoon. Als voorwaarde geldt 
daarbij dat de regeling dit alleen toestaat, wanneer dit de uitvoering van de wetteli jk aan 
de GGDrU opgedragen dient. Deze toevoeging behelst een uitdrukkelijke beperking van 
de meer algemeen geformuleerde wettelijke mogelijkheid. Als voorbeeld voor een 
dergelijke deelname geldt de deelname in een coöperatie van GGD'en die voor haar leden 
een ICT systeem voor diensten van de GGD inkoopt. 



Gezien het belang van een dergelijk besluit is als waarborg voor betrokkenheid van de 
deelnemende gemeenten bij het nemen van dit besluit vastgelegd, dat het algemeen 
bestuur een dergelijk besluit voor wensen en bedenkingen voorlegt aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en daarover met gekwalificeerde ( 1 5 A 7 d e ) meerderheid beslist. 

Artikel 39: Overdracht van bevoegdheden 

Het algemeen bestuur kan zijn bevoegdheden aan het dagelijks bestuur overdragen, 
tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Het artikel noemt zelf de 
bevoegdheden die niet kunnen worden overgedragen. 

Artikel 40: Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de regionale gezondheidsdienst berust bij het dagelijks bestuur 
voor zover niet bij of krachtens de wet het algemeen bestuur hiermee is belast. Het 
dagelijks bestuur is het orgaan dat bevoegd is te besluiten over de ambtelijke organisatie 
en de personele aangelegenheden, met uitzondering van de benoeming van de DPG. Ook 
is het dagelijks bestuur bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Artikel 38, vierde lid vormt daarop een uitzonderling. 

Artikel 41: Voorzitter 

De voorzitter heeft in de regeling een eigen formele rol en vertegenwoordigt de GGDrU in 
en buiten rechte. 

Hoofdstuk 4: Financiën 

Artikelen 42-47 

De Wgr bevat in de artikelen 34, 34a, 34b en 35 specifieke regels voor de vaststelling 
van de begroting en jaarrekening, alsmede de financiële en inhoudelijke kadernota van 
de gemeenschappelijke regeling. Deze regels zijn onverkort van toepassing en uitgewerkt 
in de artikelen 42 - 47 van de regeling. Ook het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (BBV) is van toepassing. Daarbij is steeds de meest recente 
versie van het BBV van toepassing. 

De voor 15 januari voor zienswijzen aan de raden toe te zenden kadernota dient als 
kader voor de begroting van het daarop volgend jaar. Ook deze zal voor zienswijze aan 
de raden voorgelegd worden. Conform artikel 34b Wgr dient het dagelijks bestuur 
eveneens de voorlopige jaarrekening voor 15 april aan de raden van de gemeenten toe 
te zenden. Tevens wordt de ontwerp begroting aan de raden toegezonden zodat zij ook 
daarop hun zienswijzen kunnen indienen. 

Hoewel deze regelgeving rechtstreeks uit de diverse wettelijke bepalingen volgt, zijn 
deze omwille van de duidelijkheid en het voorkomen van een zoektocht toch letterlijk ook 
in de regeling opgenomen. 

Door gebruik te maken van hun recht op het indienen van zienswijzen kunnen de raden 
daadwerkelijk hun invloed doen gelden. 

In artikel 42 is een onderwerp opgenomen waarvoor met betrekking tot de 
besluitvorming de gekwalificeerde meerderheid geldt: de bijdrageverordening. In artikel 
43 is dat eveneens het geval ten aanzien van een besluit omtrent wijziging van de 
begroting. 



Hoofdstuk 5: Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing 

Artikel 48: Wijziging 

Voor het wijzigingen van de regeling dienen alle deelnemende colleges daartoe unaniem 
te hebben besloten. Daaraan voorafgaand hebben de colleges daarvoor eerst 
toestemming van hun eigen raden nodig. Wanneer een of meer raden niet instemmen 
met de wijziging kunnen derhalve niet alle colleges unaniem tot wijziging besluiten en 
wordt de GR niet gewijzigd. 

Van belang is dat de Wgr voorschrijft dat de raden ofwel hun goedkeuring kunnen geven 
aan het voorstel zoals dat in zijn geheel, ofwel aan het gehele voorstel hun toestemming 
kunnen onthouden. De raden kunnen dus geen gedeeltelijke toestemming geven, of een 
amendement indienen. Het onthouden van toestemming is alleen mogelijk wegens strijd 
met het recht of het algemeen belang. 

Artikel 49: Toetreding 

Alleen colleges die behoren tot een of meer veiligheidsregios kunnen deelnemer zijn aan 
een GR voor de instelling en instandhouding van een GGD. 

Artikel 50: Uittreding 

Omdat de Wpg de colleges verplicht tot het instellen van een GGD kunnen zij niet 
uittreden uit de regeling. Voor zover de wet dat toestaat kunnen zij wel gedeeltelijk 
uittreden. In dat kader kan gedacht worden aan een taak als bedoeld in artikel 4, vierde 
lid van deze regeling, die zij niet conform een wettelijke verplichting aan de GGDrU 
hebben opgedragen. De kosten die gepaard gaan met deze partiële uittreding worden bij 
het uittredende college in rekening gebracht. 

Artikel 51: Opheffing 

De GGDrU kan alleen worden opgeheven wanneer tegelijk een nieuwe GGD wordt 
opgericht. De Wet publieke gezondheid verplicht de colleges die deel uitmaken van een 
veiligheidsregio immers tot de instelling en instandhouding van een GGD. Opheffing van 
de regeling geschiedt bij gelijkluidende besluiten van de colleges. Ook daarvoor is dus 
weer unanimiteit vereist, en voorafgaande toestemming van de raden. 

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen 

Artikel 52: Archieven 

De Archiefwet 1995 bepaalt dat zorg wordt gedragen voor de inrichting van een archief. 

Artikel 53: Gemeenschappel i jke regeling 
De regeling wordt door de colleges aangegaan, na toestemming van alle raden. 
Vervolgens dient publicatie van de regeling plaats te vinden voordat deze daadwerkelijk 
in werking treedt. 

Artikel 54: Vri jwaring 

Omdat de gemeente Utrecht een andere positie inneemt dat de overige deelnemende 
gemeenten, en dat ook in het verleden al zo was, is ten behoeve van Utrecht een 
vrijwaringsregeling opgenomen. 



Bijlage 7: Gewijzigde passages in GR GGDrU voortvloeiend uit de gewijzigde Wet gemeenschappel i jke regelingen 

Onderdeel Vigerende GR WGR 2015 Toelichting 

Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 
januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot 
aanpassingen in de regeling; 

Toevoeging 

Hoofdstuk 1 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen 

Een verwijzing naar de 
gehele wet leest 
prettiger. Strikt 
genomen is in ieder 
geval ook hoofdstuk 
XI I Wgr van 
toepassing. 

de Gemeentewet, onverminderd het 
bepaalde in artikel 136 van de Wet 
gemeenschappel i jke regelingen 

De verwijzing wordt 
verwijderd: dit artikel 
uit de Wgr is komen te 
vervallen 

Artikel 37: Ambtelijke 
organisatie 

Het algemeen bestuur stelt een verordening 
vast omtrent de ambtelijke organisatie van de 
regionale gezondheidsdienst. 

Het dageli jks bestuur stelt een verordening 
vast omtrent de ambtelijke organisatie van de 
regionale gezondheidsdienst. 

Wijziging. Dit is 
conform artikel 33b, 
onder c, van de Wgr, 
vanaf 1 januari 2015 
een bevoegdheid van 
het dagelijks bestuur. 

Artikel 38: 
Bevoegdheden 
algemeen bestuur 

4. Het algemeen bestuur kan, ten behoeve 
van de uitvoering van de wetteli jk opgedragen 
en in artikel 4 genoemde taken van de 
regionale gezondheidsdienst, tot oprichting 
van en deelneming in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen, 
verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen besluiten, indien dat 
in het bijzonder aangewezen moet worden 

Toevoeging van lid 4. 

Artikel 31a Wgr schrijft 
voor dat het openbaar 
lichaam kan beslissen 
tot oprichting van of 
deelneming in 
privaatrechtelijke 
rechtspersonen indien 
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geacht voor de behartiging van het daarmee te 
dienen openbaar belang. Het besluit daartoe 
wordt door het algemeen bestuur met 
gekwalificeerde meerderheid, bedoeld in 
artikel 17, tweede lid, genomen. Het besluit 
wordt niet genomen dan nadat de raden van 
de deelnemende gemeenten een 
ontwerpbesluit is toegezonden en in de 
gelegenheid zijn gesteld hun wensen en 
bedenkingen ter kennis van het algemeen 
bestuur te brengen. 

de 
gemeenschappelijke 
regeling in die 
mogelijkheid voorziet. 
Tot 1 januari 2015 was 
dit altijd mogelijk, 
tenzij de 
gemeenschappelijke 
regeling het beperkte 
(art. 31 Wgr oud). Dit 
voorstel geeft de 
mogelijkheid om deel 
te nemen aan 
privaatrechtelijke 
deelnemingen, doch 
enkel in die 
deelnemingen die 
strikt zien op de 
wettelijke en in deze 
GR genoemde taken 
van de GGDrU. Deze 
toevoeging is een 
bewuste inperking van 
de wettelijke 
mogelijkheid. Het 
voornemen dient 
daartoe wel eerst naar 
de raden te worden 
verzonden voor 
procedure van wensen 
en bedenkingen. Het 
voorstel gaat uit van 
een besluit te nemen 
bij gekwalificeerde 
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meerderheid. 

Artikel 40: Dagelijks 
bestuur 

1. Het dagelijks bestuur van de regionale 
gezondheidsdienst berust bij het dagelijks 
bestuur voor zover niet bij of krachtens de wet 
de voorzitter hiermee is belast. 

1. Het dagelijks bestuur van de regionale 
gezondheidsdienst berust bij het dagelijks 
bestuur voor zover niet bij of krachtens de wet 
het algemeen bestuur hiermee is belast. 

Wijziging. 

Conform artikel 33b 
berust het dagelijks 
bestuur van de GGD 
bij het dagelijks 
bestuur, tenzij de 
regeling of wet bepaalt 
dat het algemeen 
bestuur hiermee is 
belast. 

3. Het dagelijks bestuur is belast met de 
uitvoering van de besluiten van het algemeen 
bestuur, tenzij bij of krachtens de wet de 
voorzitter hiermee is belast. 

3. Het dagelijks bestuur is belast met de 
uitvoering van de besluiten van het algemeen 
bestuur. 

Laatste onderdeel van 
het lid verwijderd. 

Conform artikel 33b 
van de Wgr is dit een 
bevoegdheid van het 
dagelijks bestuur. Het 
dagelijks bestuur 
besluit vervolgens zelf 
wie zij nog meer 
belast met de 
uitvoering. 

4. Het dagelijks bestuur is, onverminderd 
artikel 37, bevoegd regels vast te stellen over 
de ambtelijke organisatie van de regionale 
gezondheidsdienst. 

Toevoeging van lid 4 

Deze bevoegdheid is 
opgenomen in artikel 
33b als bevoegdheid 
van het dagelijks 
bestuur. 

6. Het dagelijks bestuur is bevoegd, tenzij het 
algemeen bestuur daaromtrent in 

6. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot 
privaatrechtelijke rechtshandelingen van de 

Deze bevoegdheid is 
nieuw opgenomen in 
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voorkomende gevallen een beslissing heeft 
genomen, tot het procederen in eerste aanleg 
in kort geding en tot voeging in strafzaken als 
bedoeld in artikel 332 van het Wetboek van 
Strafvordering. 

regionale gezondheidsdienst te besluiten, met 
uitzondering van de bevoegdheid, bedoeld in 
artikel 38, vierde lid. 

artikel 33b als 
bevoegdheid van het 
dagelijks bestuur. 
Uitzondering hierop 
vormt het besluit tot 
oprichting van 
privaatrechtelijke 
rechtspersonen. Deze 
bevoegdheid is 
voorbehouden aan het 
algemeen bestuur. 

De inhoud van het 
voormalige zesde lid is 
nu opgenomen in lid 8. 

7. Het dagelijks bestuur is bevoegd, indien 
ingevolge wetteli jk voorschrift aan de regionale 
gezondheidsdienst of aan zijn bestuur hetzij 
een recht van beroep hetzij een recht bezwaar 
te maken toekomt, spoedshalve beroep in te 
stellen of bezwaar te maken alsmede, voor 
zover de voorschriften dat toelaten, schorsing 
van de aangevochten beslissing of een 
voorlopige voorziening ter zake te verzoeken. 

7. Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is 
besloten tot het voeren van een rechtsgeding, 
alle conservatoire maatregelen en doet wat 
nodig is ter voorkoming van verjaring of 
verlies van recht of bezit. 

Deze bevoegdheid is 
opgenomen in artikel 
33b als bevoegdheid 
van het dagelijks 
bestuur. 

8. Het ingestelde beroep of het gemaakte 
bezwaar wordt ingetrokken, indien het 
algemeen bestuur de beslissing van het 
dagelijks bestuur tot het instellen van beroep 
of het maken van bezwaar niet in zijn 
eerstvolgende vergadering bekrachtigt. 

8. Het dagelijks bestuur is bevoegd te 
besluiten namens de regionale 
gezondheidsdienst, het dagelijks bestuur of het 
algemeen bestuur rechtsgedingen, 
bezwaarprocedures of administratief 
beroepsprocedures te voeren of handelingen 
ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij 
het algemeen bestuur, voor zover dit het 

Deze bevoegdheid is 
opgenomen in artikel 
33b als bevoegdheid 
van het dagelijks 
bestuur. 
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algemeen bestuur aangaat, in voorkomende 
gevallen anders beslist. 

Artikel 42 4. De deelnemende gemeenten dragen er zorg 
voor dat de regionale gezondheidsdienst te 
allen tijde over voldoende middelen beschikt 
om aan al zijn verplichtingen jegens derden te 
kunnen voldoen. 

5. De deelnemende gemeenten waarborgen 
daarenboven de betaling van rente en 
aflossing van de geldleningen aan te gaan door 
de regionale gezondheidsdienst voor de 
uitvoering van zijn taak, in de verhouding van 
het inwoneraantal op 1 januari 2014. 

6. Wanneer het algemeen bestuur bli jkt, dat 
de raad van een deelnemende gemeente 
weigert de financiële verplichtingen dei volgen 
uit artikel 42, tweede, vierde en vijfde lid, in 
de gemeentebegroting op te nemen, doet het 
algemeen bestuur aan gedeputeerde staten 
het verzoek over te gaan tot toepassing van de 
artikel 194 en 195 van de Gemeentewet. 

Toevoeging van lid 4, 
5 en 6. 

Dit zijn verplichtingen 
die reeds volgen uit 
wetgeving. Voor de 
helderheid worden 
deze extra opgenomen 
in de regeling. 

Artikel 43 2. Het dagelijks algemeen bestuur zendt 
uiterlijk 15 januari van het jaar voorafgaande 
aan dat waarvoor de begroting dient de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders 
voor zienswijze aan de raden van de 
gemeenten. 

Toevoeging lid 2 

Er moet een kadernota 
worden geïntroduceerd 
(art. 34b Wgr) welke 
voor zienswijze wordt 
voorgelegd aan de 
raden. Deze moet op 
grond van de Wgr voor 
15 april worden 
opgestuurd aan de 
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raden. Op grond van 
bestendige praktijk en 
het gelijk oplopen met 
de VRU is gekozen 
voor de datum van 15 
januari. 

7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting 
binnen twee weken na de vaststelling, doch in 
ieder geval vóór 15 juli van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, aan gedeputeerde staten van de 
provincie Utrecht. 

7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting 
binnen twee weken na de vaststelling, doch in 
ieder geval vóór 1 augustus van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, aan gedeputeerde staten van de 
provincie Utrecht. 

Wijziging 

De datum voor 
inzending is gewijzigd 
in de Wgr. 

Artikel 44 1. Het dagelijks bestuur biedt jaarl i jks, ti jdig 
voor de in artikel 43, vierde lid, bedoelde 
vaststelling, het algemeen bestuur een ontwerp 
aan voor de begroting met toelichting van de 
regionale gezondheidsdienst en een 
meerjarenraming met toelichting voor ten 
minste drie op het begrotingsjaar volgende 
jaren. 

1. Het dagelijks bestuur biedt jaarl i jks, tijdig 
voor de in artikel 43, tweede lid, bedoelde 
termijn, het algemeen bestuur een 
ontwerp aan voor de algemene financiële 
en beleidsmatige kaders voor het 
komende begrotingsjaar in een 
meerjarenperspectief . 

2. Het dageli jks bestuur biedt jaar l i jks , 
tijdig voor de in artikel 43 , vijfde lid, 
bedoelde vaststelling, het algemeen bestuur 
een ontwerp aan voor de begroting met 
toelichting van de regionale gezondheidsdienst 
en een meerjarenraming met toelichting voor 
ten minste drie op het begrotingsjaar volgende 
jaren. 

Toevoeging bij lid 1 

Opsplitsing in lid 1 en 
lid 2 

In het eerste lid is de 
koppeling gelegd met 
de inhoud van artikel 
190 van de 
Gemeentewet. 
Artikelen 186-213 
Gemeentewet zijn 
overeenkomstig artikel 
35, zesde lid, 
automatisch van 
overeenkomstige 
toepassing. Het is 
wenselijk bevonden 
deze bepaling expliciet 
in de regeling op te 
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nemen. 

7. Het bepaalde in het eerste, derde en vierde 
lid is mede van toepassing op besluiten tot 
wijziging van de begroting. 

8. Het bepaalde in het tweede, derde, vierde 
en vijfde lid is mede van toepassing op 
besluiten tot wijziging van de begroting. 

Aangepaste 
verwijzing. 

Artikel 45 1. Het algemeen bestuur van het openbaar 
lichaam of het gemeenschappeli jk orgaan 
stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende 
op het jaar waarop deze betrekking heeft. 

1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 
vast in het jaar volgende op het jaar waarop 
deze betrekking heeft. 

Verwijderd 

Algemeen bestuur is 
gedefinieerd. 
Zodoende kan 
openbaar lichaam of 
gemeenschappelijk 
orgaan worden 
verwijderd. 

2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april 
van het jaar na het jaar waarvoor de 
jaarrekening dient, een voorlopige 
jaarrekening aan de raden van de gemeenten. 

Toevoeging van lid 2 

Conform artikel 34b 
Wgr dient voorlopige 
jaarrekening te 
worden verzonden. 

2. Het dagelijks bestuur van het openbaar 
lichaam of het gemeenschappeli jk orgaan 
zendt de jaarrekening binnen twee weken na 
de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 jul i 
van het jaar volgende op het jaar waarop de 
jaarrekening betrekking heeft, aan 
gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening 
binnen twee weken na de vaststelling, doch in 
ieder geval vóór 15 jul i van het jaar volgende 
op het jaar waarop de jaarrekening betrekking 
heeft, aan gedeputeerde staten van de 
provincie Utrecht. 

Verwijderd 

Algemeen bestuur is 
gedefinieerd. 
Zodoende kan 
openbaar lichaam of 
gemeenschappelijk 
orgaan worden 
verwijderd. 

Artikel 52 3. Archiefbescheiden met een medisch 
ambtsgeheim worden beheerd door de medisch 

Verwijderd lid 3; 
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eindverantwoordelijke van de dienst. conform Archiefwet 

Artikel 53 3. Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Utrecht maakt 
de regeling tijdig in alle deelnemende 
gemeenten bekend door kennisgeving van de 
inhoud daarvan in de Staatscourant. 

Toevoeging van lid 3. 

Conform wijziging van 
de regeling omtrent 
bekendmaking in de 
Wgr 

3. De regeling treedt in werking de eerste dag 
na bekendmaking door de colleges, met dien 
verstande dat de datum van inwerkingtreding 
niet voor 1 januari 2014 is gelegen en dat de 
regeling terugwerkende kracht heeft tot 1 
januari 2014 indien deze later in werking 
treedt. 

4. De regeling treedt in werking de eerste 
dag na bekendmaking overeenkomstig 
het derde lid. 

Wijziging van lid 3 (nu 
lid 4 door toevoeging 
nieuw lid 3) 

Aanpassing aan 
tegenwoordige ti jd 
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Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemen inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 

In uw brief van 1 juni vraagt u ons om een besluit te nemen over het partieel aangepaste voorstel over 
de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 
 
In de raadsvergadering van 29 september heeft de gemeenteraad besloten om toestemming te geven 
aan het college om een besluit te nemen over de gemeenschappelijke regeling. 
 
Het college besluit om in te stemmen met de voorgestelde gemeenschappelijke regeling. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Alide de Leeuw, beleidsadviseur van de 
gemeente Oudewater, te bereiken op telefoonnummer 06 3511 3543 of via de mail: 
leeuw.a@woerden.nl. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Burgemeester en wethouders van Woerden, 
 
 
 
 
 
Drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA             V.J.H. Molkenboer 
secretaris                                                    burgemeester      
 

mailto:leeuw.a@woerden.nl

	16r.00519 rv wijziging gemeenschappelijke regeling ggdru_2e besluitvormingsronde
	16.017324 bijlage 1. rv gr ggdru
	16.017325 bijlage 2. rv ggdru toelichting
	16.017326 bijlage 3. rv ggdru gewijzigde passages
	16u.18358 bijlage 4. rv brief college ggdru

