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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1214921 
Bijlage(n) 3 
Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-

Waterland 
 

Middenbeemster, 4 augustus 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
Het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft in haar vergadering van  
3 juli 2015 besloten een voorstel tot  aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
aan de gemeenteraden voor te leggen.  
 

Oplossingsrichting 
Er is aanleiding de tekst van de Regeling GGD Zaanstreek-Waterland aan te passen:  
1. De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd.  
2. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) stelt eisen aan de tekst van de GR.  
3. Per 1 januari 2016 fuseren twee deelnemende gemeenten (Zeevang en Edam-

Volendam) 
 
In de bijgaande notitie van het Algemeen Bestuur van de GGD worden deze punten 
toegelicht. De verschillende wijzigingen zijn samengevoegd om te voorkomen dat de raden 
van de deelnemende gemeenten zich in korte tijd meerdere keren moeten uitspreken over 
een aanpassing van de tekst van de GR.  
 
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft geen afweging gemaakt om de artikelen ten 
aanzien van stemverhoudingen aan te passen aan gemeentegrootte of mate van financiële 
inbreng. De gemeenschappelijke regeling blijft in het voorstel ongewijzigd luiden dat elke lid 
(ic elke gemeente) één stem heeft. 
 
De wijzigingen van de GR in het voorliggende voorstel van het Algemeen Bestuur van de 
GGD zijn kort gezegd derhalve technisch van aard en dienen wet- en regelgeving volgend te 
worden doorgevoerd.  
Het voorstel aan uw gemeenteraad is dan ook om in te stemmen met de noodzakelijke 
wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland zoals deze zijn 
voorgelegd door het Algemeen Bestuur van de GGD. 
 
Meetbare doelstelling 
nvt 
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Financiële consequenties 
nvt 
 
Overige consequenties 
nvt 
 
Monitoring evaluatie 
nvt 
 
Voorgesteld besluit 
In te stemmen met de noodzakelijke wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling GGD 
Zaanstreek-Waterland zoals deze per schrijven van 7 juli 2015 zijn voorgelegd door het 
Algemeen Bestuur van de GGD. 
 
Communicatie/Participatie 
Na uw besluit wordt het bestuur van de GGD door ons college schriftelijk op de hoogte 
gesteld.  


