
Bijlage 3 Toelichting bij wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Gelderland Zuid

In deze bijlage geven we per gewijzigd artikel een argumentatie bij de wijziging. 

Artikel 2 (Openbaar lichaam) verwerkt de fusie van de gemeenten Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal tot West Betuwe.

Artikel 5 (Taken) geeft weer welke taken in het kader van publieke gezondheidszorg bij 
de GGD belegd zijn. De nieuwe formulering maakt een onderscheid tussen wettelijke 
GGD-taken, taken die aanvullend door gemeenten bij de GGD belegd zijn, en facultatieve 
taken. Dit sluit aan bij onze vraag aan de GGD haar dienstverlening explicieter inzichtelijk 
te maken. Tevens is de formulering van taken op enkele punten aangepast conform het 
rapport van GGD GHOR Nederland “Borgen van publieke gezondheid”. 

Artikel 8 (Wijziging van ondergeschikt belang) is geschrapt n.a.v. de aanbeveling van het 
rekenkamerrapport (blz. 23) om de kaderstellende rol van de raad te versterken. 

Artikel 9 (taken en bevoegdheden Algemeen Bestuur). Lid 2 is tussen gevoegd. In artikel 
6 zijn de bevoegdheden van het AB GGD in algemene zin geformuleerd. Artikel 9, lid 2 is 
expliciet toegevoegd in verband met het inwerking treden van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1-1-2020. Het AB GGD moet bevoegd zijn om deel 
te nemen aan verenigingen zoals de Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisaties zodat zij de arbeidsvoorwaardenregeling van de VNG toe mag 
passen. 

Artikel 12 (Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur) Onderdeel j. is gewijzigd in 
verband met de inwerkingtreding van de Wnra waarbij het Dagelijks Bestuur in staat 
wordt gesteld een besluit te nemen over arbeidsovereenkomsten (in plaats van 
aanstellingen).

Artikel 13 (Samenstelling en zittingsduur DB leden). Wijziging van artikel 3 geeft 
duidelijkheid over de herbenoembaarheid van externe-DB leden. Zij mogen maximaal 
twee termijnen van 4 jaar DB-lid zijn. Deze aanscherping is relevant in het licht van de 
aanbeveling uit het rekenkamerrapport om externe DB-leden te benoemen (blz. 21). 
Inmiddels is er ook een extern DB-lid benoemd.

Artikel 14 (Werkwijze en vergaderorde DB). Aan dit artikel zijn lid 5 en 6 toegevoegd. De 
agenda van het DB wordt voorafgaand aan hun vergadering aan de leden van het AB 
gestuurd. De besluitenlijst van het DB wordt na hun vergadering eveneens aan de leden 
van het algemeen bestuur verzonden. Hiermee wordt op aangepaste wijze invulling 
gegeven aan de aanbeveling uit het rekenkamerrapport om de DB besluitenlijst te 
publiceren (blz. 23). Het AB is van mening dat het DB rechtstreeks verantwoording 



Pagina 2 van 2

schuldig is aan het AB, en dat het aan de AB leden is om de raden tijdig en volledig te 
informeren.

Artikel 23 (Personeel) Deze wijziging is aangebracht als gevolg van het inwerking treden  
van de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Artikel 25 (Klachten) In dit artikel is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (vervallen per 
1-1-2016) geactualiseerd naar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 
(Wkkgz).

Artikel 28 (Beleidsprogramma) Hieraan is toegevoegd dat ook de te behalen doelen en 
resultaten onderdeel zijn van het jaarlijkse beleidsprogramma.

Artikel 29 (Totstandkoming beleidsplan) De formulering is vereenvoudigd. De oude 
formulering verwees onjuist naar termijnen die betrekking hebben op de 
begrotingsprocedure, maar die zijn hier niet van toepassing. Daarnaast is ervoor gekozen 
geen vaste procedure vast te leggen voor het tijdig betrekken van raden (zie aanbeveling 
rekenkamerrapport, blz. 22), maar per keer te bekijken hoe de raad het beste vroegtijdig 
betrokken kan worden (zoals begin 2019 bij de bouwstenennotitie voor de 
Meerjarenstrategie).

Artikel 30a, lid 1 en 2 (Kadernota) is toegevoegd omdat de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen het opstellen van een kadernota voorschrijft. Dit was ook een aanbeveling in 
het rekenkamerrapport (blz. 22). Lid 2 biedt de mogelijkheid van het uitbrengen van een 
zienswijze hierover door de betrokken raden. Die zienswijzen worden door de GGD 
betrokken bij de ontwerpbegroting.

Artikel 32, lid 1. (Bijdragen van de gemeenten) Hierin is de passage over verschillen 
tussen de inwonersbijdragen van subregio Rivierenland en subregio Nijmegen verwijderd 
daar de inwonerbijdrage tussen beide subregio’s inmiddels al is geharmoniseerd. De 
passage is daarmee overbodig. Lid 6 is toegevoegd omdat niet voor alle uniforme taken 
de kosten naar rato van inwoneraantal worden verdeeld (bijvoorbeeld huisvesting 
consultatiebureaus en toezicht kinderopvang). Mocht de Wet verplichte GGZ in de 
toekomst ook worden toegevoegd, dan kan dit op basis van een (taakstellend) budget dat 
gemeenten ieder van het Rijk ontvangen. 

Artikel 36 (Wijziging en opheffing) Beschrijft in het toegevoegde lid 4 dat de GGD de 
Gemeenschappelijke Regeling op haar website publiceert. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de aanbeveling van het rekenkamerrapport (blz. 24) om kerndocumenten 
en informatie van de GGD makkelijk toegankelijk te maken. 

Artikel 40 (Inwerkingtreding) Geeft aan dat voorliggende gemeenschappelijke regeling in 
kan gaan op 1 januari 2020 in verband met dezelfde ingangsdatum voor de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).


