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Onderwerp 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid  

 

Beslispunten 

Het college toestemming te verlenen voor de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD 

Gelderland Zuid 2020.  

 

Inleiding 

In bijgaande brief van 19 december 2019 (bijlage 1) vraagt  het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland 

Zuid het gemeentebestuur in te stemmen met het voorstel voor wijzigingen in de Gemeenschappelijke 

Regeling GGD Gelderland Zuid.  

 

Aanleiding hiervoor is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die per 1 januari 2020 in 

werking is getreden. Daarnaast zijn er aanbevelingen overgenomen uit het rapport Grip krijgen op 

Veilig Thuis’ van de rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, 

Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen. Ten slotte zijn er formeel-juridische aanpassingen 

doorgevoerd.  

 

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Gelderland heeft op 12 december 2019 ingestemd met de 

wijzigingen. De gewijzigde concept-Gemeenschappelijke Regeling is bijlage bij dit voorstel.  

 

Op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen mag het College van B&W een 

gemeenschappelijke regeling pas wijzigen na toestemming te hebben verkregen van de 

gemeenteraad. Vandaar dit voorstel.  

 

Besluitgeschiedenis 

N.v.t.  

 

Beoogd effect 

Beoogd effect is actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid.  
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Argumenten 

1.1.Geen strijd met het recht of algemeen belang  

De raad mag de toestemming alleen weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang (art. 

1 Wgr). Dit doet zich niet voor, zodat er geen reden is om de vereiste toestemming te onthouden.  

  

De artikelen die gewijzigd zijn staan geel gearceerd in het voorstel tot wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling (zie bijlage 2). Voor een inhoudelijke toelichting verwijs ik u naar  de 

bijlage bij het raadsvoorstel (bijlage 3).De wijzigingen worden in deze bijlage per artikel toegelicht. 

 

 

Kanttekeningen 

Geen.  

 

Financiën 

Geen financiële gevolgen.  

 

Uitvoering/Planning 

Na uw toestemming  brengen wij het bestuur van de GGD Gelderland Zuid hiervan op de hoogte.  

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Communicatie 

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland Zuid wordt lokaal bekendgemaakt via 

www.overheid.nl. 

 

De centrumgemeente Nijmegen draagt er zorg voor dat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

GGD wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland én dat deze regeling bekend 

gemaakt wordt in de Staatscourant.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

  

http://www.overheid.nl/
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 januari 2020,   

 

besluit: 

 

het college toestemming te verlenen voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD 

Gelderland Zuid 2020.  

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 3 maart 2020, nummer 2020/016, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 
 


