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Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de 
gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. 

> toelichting
De raden van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland hebben een gemeenschappelijke 
regeling met als doel bevordering en uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid. Deze 
gemeenschappelijke regeling is op enkele punten gewijzigd. Op 2 maart 2010 is de gewijzigde 
gemeenschappelijke Regeling van de GGD aangeboden. Het Algemeen Bestuur zal vervolgens de 
gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met hetgeen de gemeenten hebben besloten over 
voorliggend voorstel vaststellen. 

De voorgestelde wijzigingen zien er als volgt uit:

Algemene opmerking betreffende wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling:
 Er zijn een groot aantal tekstuele wijzigingen toegevoegd zoals aanpassingen in jaartallen, 

aanpassingen in nummeringen, etc.

Specifieke opmerkingen betreffende wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling:
 Artikel 4, lid 2d, punt b en verdeelsleutelbijlage onder punt VIII

Het voorstel is om de reizigersvaccinatie niet op te nemen. Zo kan worden voorkomen dat bij 
eventuele sluiting van de afdeling, als gevolg van een negatieve exploitatie, de 
gemeenschappelijke regeling opnieuw moet worden aangepast. Het formele besluit over de 
sluiting van de afdeling reizigersvaccinaties zal in 2010 genomen worden.

 Artikel 27, lid 2, en verdeelsleutelbijlage onder punt III
Op 1 januari 2010 is de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) opgericht. Onder 
deze afdeling vallen de activiteiten van de GGD op het gebied van de openbare geestelijke 
gezondheidszorg zoals het meldpunt overlast en bemoeizorg, het team bemoeizorg, het 
vangnet jeugd, het advies- en steunpunt huiselijk geweld en het tijdelijk huisverbod. In deze 
gemeenschappelijke regeling zijn passages over de nieuwe afdeling MGZ opgenomen.

 Toelichting bij de belangrijkste artikelen onder het kopje considerans van de 
gemeenschappelijke regeling Zaanstreek Waterland (p. 27)
Het inleidende gedeelte van de considerans waarin wordt weergegeven op welke wijze de 
gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek Waterland in 2006 tot stand is gekomen, is 
aangepast. 
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> juridische consequenties

De relatie tussen de gemeente en de GGD is geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD. Het 
Algemeen Bestuur van de GGD bestaat uit de wethouders Volksgezondheid van de negen 
gemeenten in Zaanstreek Waterland. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat elke 
gemeente één stem heeft bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. 
In de gemeenschappelijke regeling van de GGD art 41 is bepaald dat het Algemeen Bestuur van de 
GGD, al dan niet op initiatief van de raad van de deelnemende gemeenten, voorstellen tot wijziging 
van de regeling kan doen. Voor een dergelijke wijziging is nodig dat tenminste 2/3 van het aantal 
gemeenten, vertegenwoordigende tenminste 2/3 van het aantal inwoners van het rechtsgebied 
tegen deze wijziging geen bezwaar kenbaar hebben gemaakt.

De wijzigingen worden na besluitvorming doorgevoerd in de gemeenschappelijke regeling GGD 
Zaanstreek Waterland (zie bijlage)

> financiële consequenties

De wijziging in de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek Waterland heeft geen financiële 
consequenties
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