
RAADSINFORMATIEBRIEF 
17R.00256 

i ţ ľmeente 
W O E R D E N 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 18 april 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster 

Portefeuille(s) : wethouder Koster en wethouder Haring 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

A. de Leeuw 

06-35113543 

leeuw.a@woerden.nl 

Onderwerp: 

Mandaat- en aanwijzingsbesluit GGDrU 

17R.00256 

Kennisnemen van: 

Het besluit van het college om enkele taken te mandateren aan de Directeur Publieke Gezondheid van de 
GGD regio Utrecht. 

Inleiding: 

De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert diverse taken voor de deelnemende gemeenten uit, deels 
rechtstreeks op grond van de bepalingen uit de Wet Publieke Gezondheid, en deels op verzoek van de 
colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke 
Regeling GGDrU. 

Voor de uitvoering van de toezichtstaken WMO en kinderopvang en van de taak gemeentelijke 
lijkschouwing heeft de GGD bevoegdheden nodig. Deze waren formeel niet of niet op goede gronden 
toegekend. 
Door het besluit van het college om een aantal mandaten en bevoegdheden te geven aan de Directeur 
Publieke Gezondheid (hierna: DPG) wordt de bestaande praktijk geformaliseerd en kan de DPG 
rechtsgeldige besluiten nemen met inbegrip van de daartoe strekkende feitelijke handelingen en 
privaatrechtelijke rechtshandelingen. 

Per 1 januari biedt de GGD de taak 'advisering bij de vrijstelling van leerplicht' aan. Deze taak vloeit voort 
uit de Leerplichtwet. De gemeente gaat ook die taak nu formeel afnemen bij de GGDrU. 

Kernboodschap: 

Formalisering van bestaande praktijk: 

o De systematiek van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht het college 
om de Directeur van de GGD als toezichthouder aan te wijzen. Voor de uitvoering van die taak 
moet de DPG besluiten kunnen nemen en ondertekenen. Door het voorliggend mandaat- en 
aanwijzingsbesluit is de bestaande uitvoering geformaliseerd. 



o De gemeente heeft het calamiteiten en kwaliteiten toezicht op de WMO sinds januari 2016 bij de 
GGDrU belegd. Door het voorliggend mandaat- een aanwijzingsbesluit is de bestaande uitvoering 
geformaliseerd. 

o De gemeente is verplicht een gemeentelijk lijkschouwer aan te stellen die ingeschakeld wordt in 
geval er sprak is van twijfel over een natuurlijke dood. Deze functie is collectief belegd bij de 
GGDrU. Door het voorliggend mandaat- een aanwijzingsbesluit is de bestaande uitvoering 
geformaliseerd. 

Gemeenten beslissen individueel welke taken zij wel en niet door de GGDrU laten uitvoeren. Mocht het 
tot een besluit komen meer of minder taken te laten uitvoeren door de GGD dan moet de mandatering 
worden aangepast. 

Het college houdt zelf de bevoegdheid om besluiten te nemen op bezwaar tegen de in mandaat genomen 
besluiten. De GGD kan de gemeente inhoudelijk ondersteunen in een procedure van beroep maar niet de 
bezwaarde horen. 

Taak 'advisering bij vrijstelling leerplicht' formeel beleggen bij de GGDrU: 
De gemeente is verplicht om een onafhankelijk arts aan te wijzen voor het doen van onderzoek in geval 
van verzoek tot vrijstelling van leerplicht. 
In Woerden vinden we het belangrijk dat iedereen mee doet. Elk kind heeft recht op onderwijs. Dat recht 
wil de gemeente in samenspraak met het (passend) onderwijs zoveel mogelijk en zo lang mogelijk 
realiseren. Vrijstelling kan daarom niet vanzelfsprekend of lichtvaardig worden verleend. In enkele 
gevallen lijkt dit (tijdelijk) de beste oplossing voor een kind of jongere. Dat zal echter aangetoond moeten 
worden door advies van een andere dan de behandelend arts. 
De taak van het onafhankelijk advies en onderzoek wordt bij de GGDrU belegd. De DPG krijgt de 
bevoegdheid een arts aan te wijzen die een onafhankelijk advies geeft op de vraag tot vrijstelling van 
leerplicht op basis van lichamelijke of psychische gronden. 

Redenen om deze taak (collectief) bij de GGDrU te beleggen zijn: 
a. de GGDrU heeft een pool van hiervoor aangewezen artsen die deze dienstverlening uitvoeren 

conform wettelijke eisen 
b. deze artsen hebben kennis van de doelgroep kinderen en jongeren, het onderwijs- en het 

jeugdhulpverleningsveld 
c. deze artsen kunnen inschatten of in aanloop naar de vraag op vrijstelling voldoende 

mogelijkheden tot interventies en alternatieven zijn benut 
d. bijproduct van de inzet van jeugdartsen van de JGZ kan zijn dat lacunes in het lokale of regionale 

onderwijs of het jeugdhulpverleningsveld gesignaleerd worden 
e. collectieve afname garandeert een steviger expertise en zorgvuldige borging van kwaliteitseisen. 

Het onafhankelijke advies wordt gegeven aan het Regionaal Bureau Leerplicht. Voordat het RBL besluit om 
vrijstelling te verlenen zal de wethouder Onderwijs akkoord moeten geven. 

NB 
Beëindiging taak: 

Deze raadsinformatiebrief is een goede gelegenheid om u te informeren over het beëindigen van een taak 
die Woerden afneemt bij de GGD. Het gaat om de taak Woonhygiënische problemen. 
Meldingen van woonhygiënische problemen worden gedaan bij het meldpunt van WoerdenWijzer. De 
aanpak van de problemen gebeurt door het Eropaf-team. Dit team heeft de expertise van de GGD benut 
en inmiddels ruim voldoende ervaring opgebouwd om met deze problematiek aan de slag te gaan. In de 
afgelopen tijd was er een samenwerking tussen het Eropaf-team en de uitvoerend consulent van de GGD. 



De laatste kon zich steeds meer terugtrekken en heeft in het huidige jaar (opzeggingstermijn) nog een 
consultatiefunctie. 

Financiën: 

De genoemde taken zijn begroot. 
Alleen de taak van de onderzoeken in het kader van vrijstelling van leerplicht zijn niet begroot. Per traject 
kost aan advies C 308,10- De praktijk tot nu toe laat zien dat deze onderzoeken weinig voorkomen. 

Vervolg: 

De uitvoering van de onderzoeken naar vrijstelling van leerplicht wordt via een DVO geregeld. 

Bijlagen: 

geen 
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