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Collegeadvies bij zaak 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 197989/ 198201 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Nee OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja 

Anders: n.v.t. 
  

 
Onderwerp : Zienswijze oprichting coöperatie 
  
Advies  : De raad te adviseren om geen zienswijze in te dienen op het voorstel van de 

GGDrU om een coöperatie op te richten voor een nieuw digitaal dossier. 

  

 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

27-11-2017 R. Hilderink B&O    

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
N.V.T.  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   

 

 
 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester     

Wethouder     

Wethouder     

Secretaris     

 
 

 

 

Datum vergadering B&W: Agendapunt: 

Besluit: 

 

 

 

 

 

 

 

Retour naar afdeling op: 

Ter archivering aangeboden op:  
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Inleiding 

De GGDrU wil het Algemeen Bestuur (AB) voorstellen om samen met de GGD ‘en 

Hollands Noorden en Twente een coöperatie op te richten met als doel om gezamenlijk 

een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) te ontwikkelen en te 

implementeren. Op basis van de gemeenschappelijke regeling kan dit pas nadat de 

raden om een zienswijze zijn gevraagd. Die kunnen tot 12 februari 2018 worden 

ingediend. 

 

De aanschaf van een nieuw systeem is nodig omdat het huidige softwarepakket niet 

meer aan de hedendaagse eisen voldoet. Het huidige software pakket kent namelijk een 

‘end of live’, wat inhoudt dat het niet verder wordt doorontwikkeld door de leverancier. 

 

Centrale vraag 

Ziet het college een aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op 

het voorstel van de GGDrU voor oprichting van een coöperatie?  

 

Beoogd resultaat (wat) 

Een systeem voor de DD JGZ dat de GGDrU ondersteunt bij een goede taakuitvoering op 

dit gebied. 

 

Kader 

Wet Gemeenteschappelijke Regelingen.  

GR GGDrU. 

Wet Publieke Gezondheid. 

 

Argumenten 

 Door samenwerking met drie GGD ’en wordt het mogelijk een (breder) systeem te 

ontwikkelen dat aansluit bij het werkproces van de GGD in plaats van de afname van 

een kant-en-klaar JGZ pakket.  

 Door de samenwerking met GGD Twente en GGD Hollands Noorden is er een 

sterkere onderhandelingspositie tegenover de leveranciers en kunnen kosten worden 

bespaard.  

 Belangrijk is dat de samenwerkingsvorm juridische en bestuurlijke duidelijkheid 

biedt voor de deelnemende partijen. Na onderzoek bleek de coöperatie de meest 

eenvoudige oplossing. Bij een coöperatie zijn alle rechten en plichten tegenover 

opdrachtnemer belegd in één rechtspersoon. Eén overeenkomst regelt vervolgens de 

verhouding tussen de coöperatie en de opdrachtnemer.  

 In eerste instantie was er sprake van toetreding tot een bestaande coöperatie. Op 

basis van voortschrijdend inzicht en aanvullend advies van Infense advocaten is 

besloten om toch een nieuwe coöperatie op te richten. Dit heeft als voordeel dat er 

met een schone lei kan worden begonnen en er geen nasleep is van restrisico’s van 

de bestaande coöperatie.  

 De coöperatie treedt vooral op als contractpartij. Er treden geen medewerkers in 

dienst van de coöperatie. 

  

Duurzaamheid 

Mens: een toekomstbestendige gezondheidszorg.  

Markt: een toekomstbestendige GGDrU. 

 

Draagvlak 

De gemeenten zijn ambtelijk én bestuurlijk vanaf de start van dit proces betrokken. De 

bestuurders worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Bij de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling in 2016 hebben de raden ingestemd met de mogelijkheid 

om een coöperatie op te richten voor het DD JGZ. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

n.v.t. 
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Financiële consequenties 

Geen. Uitgangspunt van de GGDrU is dat de kosten passen binnen de reguliere 

begroting.  

 

Aanpak/uitvoering 

Na besluit van de raad wordt de GGDrU geïnformeerd. De zienswijzen worden betrokken 

bij het voorstel waarover het AB op 28 maart 2018 een besluit neemt. 

 

Conclusie 

Gezien de betrokkenheid van gemeenten bij dit proces en de voordelen die de oprichting 

van een coöperatie opleveren, adviseert het college de raad om geen zienswijze in te 

dienen. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen 

Brief GGDrU 

Oplegnotitie voor AB 

Advies Infense advocaten 

 

 

 

 

 

 


