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Geacht College, geachte Raad,

Bijgaand sturen wij u een voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) van GGD 
Gelderland-Zuid. Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid heeft in haar vergadering van 12 
december 2019 met deze wijzigingen ingestemd.

Aanleiding
De achtergrond van deze voorgestelde wijzigingen van de GR is tweeledig. Allereerst is dat het rapport 
'Grip krijgen op Veilig Thuis' van de gezamenlijke Rekenkamers1 (april 2018). Hierin wordt geadviseerd 
om de GR van GGD Gelderland-Zuid aan te passen. Daartoe hebben de raden van de verschillende 
gemeenten (opdrachtgever) een ambtelijke werkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft recentelijk 
voorstellen gedaan voor aanpassing van de GR, die hun oorsprong met name vinden in de 
aanbevelingen van de gezamenlijke Rekenkamers in het voornoemde rapport.

Daarnaast zijn in de bijlage wijzigingen voorgesteld naar aanleiding van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020. De kern van de Wnra betreft de overgang van 
het publieke arbeidsrecht naar het private arbeidsrecht. Dit heeft gevolgen voor de rechtsgang bij 
geschillen (van de bestuursrechter naar de civiele rechter) en de aard van het dienstverband. Hierbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan veranderingen als het gaat om het in dienst nemen van personeel. Dit 
gebeurt na inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 op basis van een (tweezijdige) 
arbeidsovereenkomst met de GGD, terwijl dat nu gebeurt middels een (eenzijdige) aanstelling door of 
namens het Dagelijks Bestuur.

Verzoek
Bijgevoegd treft u de voorgestelde GR aan, met daarin zichtbaar (geel gearceerd) aangegeven welke 
onderdelen (in tekst en toelichting) gewijzigd worden. Namens het Algemeen Bestuur van GGD 
Gelderland-Zuid verzoeken wij u vriendelijk om het voorstel vóór 1 april 2020 vast te laten stellen door 
het college van B&W en vervolgens de raad om toestemming te vragen.

1 Het onderzoeksrapport is op basis van een gezamenlijk onderzoek opgesteld door rekenkamer(commissie)s van de 
gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen.
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Na vaststelling door de colleges en de verkregen toestemming van de raden, zal de GR met 
terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2020 en komt de oude GR te vervallen. Wij ontvangen 
graag zo spoedig mogelijk een afschrift van de genomen besluiten door het college en raad van uw 
gemeente, ü kunt deze afschriften toesturen aan de heer EJ.M. Berkhout LLM MSc. Mochten er nog 
vragen zijn, dan kunt u met hem contact opnemen, telefonisch bereikbaar via nummer 06 - 83220172 
of per mail: eric.berkhout@vrQz.nl.

Met vriendelijke groet,
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