
  
  
 

1 

 

 

Bestuursconvenant 
 

Governance contracttaken GGD Zaanstreek-Waterland 

 
 

Partijen bij dit convenant zijn: 
 
De leden van het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD 

Zaanstreek-Waterland.  
 

Het openbaar lichaam GGD Zaanstreek-Waterland (GGD ZW) 

 
Overwegende dat: 
- GGD ZW op basis van de GR contracttaken mag uitvoeren in opdracht van een, meerdere 

of alle gemeenten, dan wel in opdracht van derden; 

- contracttaken alle activiteiten zijn die GGD ZW in de vorm van projecten, opdrachten, 
overeenkomsten en/of in een subsidierelatie uitvoert en die geen onderdeel uitmaken van 

het takenpakket dat de GGD binnen de GR uitvoert; 

- er geen aparte juridische entiteit wordt opgericht voor de uitvoering van contracttaken 
door de GGD ZW;  

- eenduidigheid over zeggenschap van de eigenaren van de GR en de opdrachtgever(s) van 
een contracttaak over het uitvoeren van de contracttaak bijdraagt aan een passende 

uitvoering; 

- GGD ZW bij de uitvoering van contracttaken financiële risico’s loopt, onder meer als 
eigen-risicodrager voor de WW en er dus kaders nodig zijn om risico’s te beheersen die 

verbonden zijn aan het aangaan van verplichtingen voor de uitvoering van een 
contracttaak door GGD ZW; 

- het AB in een convenant wenst vast te leggen op welke manier GGD ZW de bestuurlijke 

zeggenschap en beheersing van risico’s bij contracttaken vorm wil geven .  
 

zijn als volgt overeengekomen: 
 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen  
AB Algemeen Bestuur van GGD ZW; 

Opdrachtgever Een, meerdere of alle gemeenten binnen de regio Zaanstreek Waterland, 

of derden die een contracttaak bij GGD ZW beleggen; 
Opdrachtnemer GGD ZW; 

Directeur Directeur Publieke Gezondheid GGD ZW; 
Contracttaak Het op verzoek uitvoeren van projecten, opdrachten en/of 

subsidiegerelateerde activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4.4 en 4.5 van 

de GR, welke geen onderdeel uitmaken van het basis van GGD ZW; 
Overeenkomst Contract, dienstverleningsovereenkomst of subsidiebeschikking tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer voor de uit te voeren contracttaak.  
 

Artikel 2  Zeggenschap 
1. Het AB belichaamt bij het aangaan, de uitvoering en beëindiging van contracttaken de 

eigenaarsrol van de opdrachtnemer. In de eigenaarsrol stelt het AB de voorwaarden vast 

waarbinnen GGD ZW het aanbod voor een contracttaak formuleert.  De voorwaarden zijn 
opgenomen in artikel 3 van dit convenant. Het AB baseert zich bij deze voorwaarden onder 

meer op zijn visie op de rol en toegevoegde waarde van GGD ZW. 
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2. De directeur belichaamt bij het aangaan, de uitvoering en beëindiging van contracttaken de 

rol van opdrachtnemer. Binnen de door het AB vastgestelde kaders sluit hij een 

overeenkomst met de opdrachtgever waarin afspraken zijn vastgelegd over de uit te voeren 
activiteiten, de te behalen resultaten, de zakelijke voorwaarden en de wijze van 

verantwoording over de contracttaak. 
 

3. Het college van B&W, dan wel een daarmee gelijk te stellen orgaan, van de opdrachtgever 
belichaamt bij het aangaan, de uitvoering en beëindiging van contracttaken de rol van 

opdrachtgever. De opdrachtgever besluit over het beleggen of beëindigen van een 

contracttaak bij GGD ZW. De opdrachtgever sluit een overeenkomst met de opdrachtnemer 
waarin afspraken zijn vastgelegd over de uit te voeren activiteiten, de te behalen 

resultaten, de zakelijke voorwaarden en de wijze van verantwoording over de contracttaak.  
 

Artikel 3  Voorwaarden aannemen contracttaak 

1. De voorwaarden voor de uitvoering van contracttaken, zoals benoemd in artikel 2, 1e lid, 
zijn: 

a. Het verzoek van opdrachtgever dient te voldoen aan de criteria die zijn opgenomen 
in het afwegingskader dat onderdeel uitmaakt van de visie van de GGD ZW; 

b. GGD ZW voert de contracttaak uit conform de relevante vigerende kwaliteitsnormen 

voor uitvoering van taken; 
c. GGD ZW hanteert de bestuurlijk vastgestelde tarieven, gebaseerd op de 

rechtspositie van de GGD ZW;  
d. GGD ZW brengt alle met de exploitatie samenhangende kosten in rekening bij de 

opdrachtgever en legt met de opdrachtgever aanvullende afspraken vast bij 
(dreigende) budgetoverschrijdingen; 

e. Opdrachtgever conformeert zich aan de betalingscondities van de GGD ZW; 

f. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afdekken van alle kosten die 
opdrachtnemer moet maken als gevolg van (tussentijdse) beëindiging van de 

contracttaak, tenzij sprake is van nalatig optreden van opdrachtnemer.  
 

2. De directeur toetst verzoeken tot uitvoering van een contracttaak aan de gestelde 

voorwaarden, zoals vermeld in het eerste lid.  
 

Artikel 4 Afspraken over aangaan overeenkomst  
1. Het AB mandateert de directeur om – na toetsing van de voorwaarden zoals gesteld in 

artikel 3, 1e lid – een opdracht aan te nemen, mits de contractwaarde per contracttaak 
niet groter is dan maximaal € 350.000 per jaar met een maximum van € 1.000.000 voor 

meerjarige contracten.  

 
2. De directeur koppelt het resultaat van de toetsing, zoals benoemd in het eerste lid, in de 

eerstvolgende vergadering van het AB terug. 
 

3. De directeur legt een verzoek van opdrachtgever tot het uitvoeren van een contracttaak 

aan het AB voor indien sprake is van een of meerdere van onderstaande situaties: 
a. Wanneer de opdrachtsom groter is dan € 350.000; 

b. Wanneer de directeur het voornemen heeft het verzoek af te wijzen, op basis van 
de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.  

c. Wanneer er redenen zijn om af te wijken van de voorwaarden zoals opgenomen in 

artikel 3.  
 

  



  
  
 

3 

 

 

Artikel 5 Uitvoering contracttaak 

1. Het AB stelt zich terughoudend op ten aanzien van de inhoudelijke bespreking van de 

uitvoering van een contracttaak.  
 

2. In afwijking van het eerste lid kan het college van B&W, dan wel een daarmee gelijk te 
stellen orgaan, van de opdrachtgever het AB verzoeken over de uitvoering van de 

contracttaak te spreken. 
 

3. De directeur heeft een actieve informatieplicht richting het AB over de financiële 

ontwikkelingen rondom de uitvoering van de contracttaken. In het kader van de reguliere 
P&C-cyclus biedt de directeur halfjaarlijks inzicht in het gevoerde beleid over en het 

resultaat van de in uitvoering zijnde / uitgevoerde contracttaken.  
 

Artikel 6 Beëindiging contracttaak 

1. In de overeenkomst die opdrachtgever met opdrachtnemer sluit , wordt een artikel 
opgenomen met afspraken over de afwikkeling van (personele) consequenties bij 

beëindiging van de opdracht.  
 

2. In de overeenkomst die opdrachtgever met opdrachtnemer sluit, worden afspraken 

opgenomen over het moment waarop de overeenkomst kan worden opgezegd en de 
termijnen die daarbij in acht genomen moeten worden.  

 
3. De directeur informeert het AB over de feitelijke afwikkeling van een beëindigde 

contracttaak onder verwijzing naar de in het eerste en tweede lid genoemde afspraken.  
 

4. Wanneer tussen opdrachtgever en directeur geen overeenstemming wordt bereikt over de 

feitelijke afwikkeling van een beëindigde contracttaak, legt de directeur dit voor aan het 
AB. Het AB besluit dan op voorstel van de directeur over de voorwaarden waaronder de 

contracttaak wordt beëindigd. Indien het AB of de opdrachtgever dat wenst, kan de 
afwikkeling van de beëindiging worden belegd bij een onafhankelijke derde.  

 

Artikel 7 Besluitvorming in het AB 
1. De leden van het AB laten zich bij de besluitvorming leiden door het belang van de 

gemeenschappelijke regeling.  
 

2. In geval zich een situatie voordoet zoals beschreven in artikel 5, lid 2, of in artikel 6, lid 
4, vindt in het AB na bespreking stemming plaats. Hierbij gelden de stemverhoudingen 

zoals vastgelegd in de GR GGD ZW.  

 
3. Alle leden van het AB zijn bij een besluit als bedoeld in het tweede lid stemgerechtigd.  

 
Artikel 8 Inwerkingtreding en evaluatie 

1. Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2017. 

 
2. Het AB evalueert de opzet en werking van dit convenant per 1 januari 2018.  

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek -

Waterland, d.d. 30 maart 2016 
 

Zaanstad, 29 maart 2017 
 

 
E.S. Tijmstra, voorzitter     F.H.J. Strijthagen, secretaris 
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