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T,a.v, de wethouders

Geacht college,

Hierbij onWangt u een aangepaste versie van de Gemeenschappelijke regeling van de GGD
Zaanstreek- Waterland. Het algemeen bestuur stelt voor over te gaan tot wijziging van deze regeling.
U wordt verzocht om de gewijzigde regeling aan uw Raad aan te bieden. In artikel 1, tweede en derde
lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald, dat hieruoor toestemming van de
gemeenteraden moet zijn.

De Gemeenschappelijke regeling van de GGD Zaanstreek-Waterland dient te worden gewijzigd gelet
op het feit dat de Wet gemeenschappelijke regelingen met ingang van l januari 2015 is gewijzigd.
De GGD maaK echter gebruik van het overgangsjaar dat vermeld is in de Wet gemeenschappelijke
regelingen, De belangrijkste wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regeling zijn de volgende:o het aantal leden van het dagelijks bestuur mag volgens de gewijzigde wet niet de

meerderheid vormen van het algemeen bestuur.. de term'rjn van de zienswijzen van de begroting is verlengd van zes naar acht weken,. de begroting dient niet voor 15 juli, maar voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten te
worden aangeboden.. de algemene financiële kaders en beleidsmatige kaders voor het toekomstige jaar en de
(voorlopige) jaarrekening voor 15 april van het lopende jaar aan de raden van de
deelnemende gemeenten aangeboden moeten worden.. de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten als ook de raden hebben een grotere rol
gekregen bij de toe- en uittreding, wijziging en opheffing van de gemeenschappelijke regeling
in plaats van het algemeen bestuur.

Verder zijn er nog een aantal tekstuele aanpassingen verwerK,

Daarnaast dient de gemeenschappelijke regeling te worden aangepast aangezien de gemeenten
Edam-Volendam en Zeevang voornemens zijn met ingang van 1 januari 2016 samen te gaan. De
ingangsdatum van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is hier tevens op aangepast,

De stemverhouding is hetzelfde gebleven, namelijk 1 stem per gemeente. Toegevoegd is dat bij een
gelijk aantal stemmen de voorzitter beslist. Het algemeen bestuur zal op een later moment in het
kader van de visieontwikkeling bezien of een andere stemverhouding gewenst is. Dit kan op een later
moment mogelijk leiden tot een nieuwe aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling.
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U wordt verzocht uw besluit over de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling (versie 20I5.2.L) aan de
GGD kenbaar te maken, Vervolgens zal het Algemeen bestuur van de GGD de regeling vaststellen
uiterlijk in de vergadering van 26 november 2015, Ingevolge artikel 40.3 van de Gemeenschappelijke
regeling treedt de wijziging op 1 januari 2016 in werking nadat deze wijziging is opgenomen in de
registers als bedoeld in aftikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,
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J. Riensema
(secretaris)

J. Olthof
(voorzitter)


