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Geachte Raad, Geacht College, 

 
Hierbij treft u aan het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-

Waterland (hierna te noemen: “gemeenschappelijke regeling GGDZW”), zoals dat door het Algemeen 

Bestuur op 16 november 2017 voorlopig is vastgesteld. Dit voorstel heeft de vorm van een doorlopen-
de tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGDZW, zoals deze gaat luiden indien alle 

gemeenten instemmen met het wijzigingsvoorstel. Als bijlage bij dit voorstel is een overzicht met wij-
zigingen bijgevoegd, alsook een versie van de regeling met zichtbare wijzigingen en een versie waarin 

alle wijzigingen zijn verwerkt.   
 

Toelichting 

Er zijn meerdere aanleidingen om de gemeenschappelijke regeling GGDZW te wijzigen. Eén van de 
aanleidingen is gelegen in het feit dat de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna te 

noemen: “Wgr”) op 9 juli 2014 is vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen van deze wet zijn gericht 
op aansluiting bij de gewijzigde gemeentewet (duale stelsel), versterking democratische legitimatie en 

invoering van de bedrijfsorganisatie. Deze wetswijziging is per 1 januari 2015 van kracht geworden en 

heeft gevolgen voor de huidige gemeenschappelijke regeling GGDZW.  
 

De huidige gemeenschappelijke regeling GGDZW is in werking getreden op 1 september 2016 en 
heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Bij het opstellen van deze gemeenschappelijke rege-

ling is destijds reeds zo veel mogelijk rekening gehouden met de wijziging van de Wgr. Toch behoeft 
de huidige gemeenschappelijke regeling GGDZW op enkele onderdelen aanpassing.  

 

Allereerst behoeft artikel 37 van de huidige gemeenschappelijke regeling aanpassing. In dit artikel is 
een procedure over uittreding opgenomen, terwijl de Wgr daarvoor een regeling geeft. Omdat het 

volgens de Wgr de bedoeling is dat het primaat bij de deelnemende gemeenten ligt, is ervoor gekozen 
om in artikel 37, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGDZW te verwijzen naar artikel 1 Wgr. 

 

Een volgende aanleiding om de gemeenschappelijke regeling GGDZW te wijzigen is de stemverhou-
ding. De stemverhouding is gewijzigd conform het eerdere voorstel zoals besloten in de vergadering 

van het Algemeen Bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland van 16 december 2016. De gewijzigde 
stemverhouding is neergelegd in artikel 12.4 van de gemeenschappelijke regeling GGDZW.  

 

Voorts zijn in de aangepaste gemeenschappelijke regeling GGDZW tekstuele aanpassingen gedaan.  
  



 

 

Vervolgproces 

De procedure voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven in artikel 38 van de 
thans geldende gemeenschappelijke regeling GGDZW. In artikel 38.2 is bepaald dat de bestuursorga-

nen niet kunnen overgaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toe-
stemming van de gemeenteraden. Om de gemeenschappelijke regeling te kunnen wijzigen, is derhal-

ve een besluit nodig van de colleges van alle deelnemende gemeenten. Om dit besluit te kunnen ne-
men, moeten dezen op grond van de Wgr voorafgaande toestemming hebben van de raad. Een raad 

kan deze toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.  

 
Het besluitvormingsproces in de gemeenten verloopt aldus in de navolgende stappen. 

 
1. Elk college van de deelnemende gemeenten vormt zich een oordeel over het voorstel tot wijzi-

ging van de gemeenschappelijke regeling GGDZW en besluit de raad toestemming te vragen om 

te mogen instemmen met dit voorstel.  
2. De raad neemt een beslissing over het verzoek van het college.  

3. Nadat het college de vereiste toestemming van de raad heeft verkregen, besluit het college in te 
stemmen met de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling.  

4. Bij gelijkluidende besluiten van alle colleges, gevolgd door bekendmaking daarvan, treedt de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGDZW in werking. 

 

Het Algemeen Bestuur beoogt de gemeenschappelijke regeling GGDZW in haar vergadering van 29 
maart 2018 definitief vast te stellen. Daartoe ontvangt het Algemeen Bestuur uiterlijk 1 maart 2018 

uw reactie.  
 

Met vriendelijke groet, 

namens het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland, 
 

     
 
E.S. Tijmstra      mr. F.H.J. Strijthagen 

voorzitter      secretaris 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


