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Onderwerp / voorstel: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU 

 

 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU wat betreft de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en financiering JGZ en om bij technische wijzigingen van de 

begroting geen zienswijzeprocedure meer te doorlopen bij de raden. 

 

 

Inleiding 

In ‘Samen zorgen voor al onze jeugd’ deed het bestuur van de GGDrU het voorstel om te 

komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor én een gezamenlijke financiering van 

de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio. Na een zienswijzeprocedure bij de raden heeft het 

algemeen bestuur positief besloten op het voorstel ‘Samen zorgen voor al onze jeugd’. Om het 

voorstel te bekrachtigen is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) nodig.  

Daarnaast stelt de GGDrU voor om bij technische wijzigingen van de begroting geen 

zienswijzeprocedure meer te doorlopen bij raden. Ook hiervoor is een wijziging van de GR 

nodig.  

 

Centrale vraag 

Wil de raad het college toestemming verlenen om in te stemmen met de wijziging van de GR 

GGDrU wat betreft de gezamenlijke verantwoordelijkheid en financiering JGZ en om bij 

technische wijzigingen van de begroting geen zienswijzeprocedure meer te doorlopen bij de 

raden?  

 

Beoogd resultaat (wat) 

Een goed functionerende GR GGDrU die aansluit bij de gemaakt beleidskeuzes en onnodige 

procedures voorkomt.  

 

Kader 

Wet gemeenschappelijke regelingen 
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GR GGDrU 

 

Argumenten 

De raden hebben geen recht van amendement over het wijzigingsvoorstel en worden ook niet 

om een inhoudelijk oordeel gevraagd. De toestemming kan alleen worden geweigerd op grond 

van strijd met het recht of het algemeen belang. Dit is niet aan de orde.  

 

De raden en colleges hebben zich al eerder positief (2015) uitgesproken over het voorstel om 

bij technische wijzigingen van de begroting geen zienswijzeprocedure bij raden te doorlopen. 

Dit voorstel was gekoppeld aan een ander voorstel waar onvoldoende steun voor was, namelijk 

de mogelijkheid tot oprichting van en deelneming in private rechtsvormen. Nu is de 

gelegenheid om alsnog de GR op dit punt te wijzigen. Met deze wijziging worden onnodige 

zienswijzeprocedures voorkomen. 

 

Duurzaamheid 

 Mens: een goed functioneren GGDrU draagt bij aan het stimuleren van de gezondheid en 

het voorkomen van ziektes.  

 

Draagvlak 

Raden en colleges staan positief tegenover de wijzigingen. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

n.v.t. 

 

Financiële consequenties 

Geen financiële consequenties. 

  

Aanpak/uitvoering 

Als de raad heeft ingestemd met het voorstel, wordt de GGDrU per brief geïnformeerd. 

 

Conclusie 

Het algemeen bestuur de GGDrU vraagt de colleges om de procedure tot wijziging van de GR 

uit te voeren. Dit is nodig om het voorstel te bekrachtigen om te komen tot een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor en een gezamenlijke financiering van de jeugdgezondheidszorg 

(JGZ). Daarnaast stelt de GGDrU voor om bij technische wijzigingen van de begroting geen 

zienswijzeprocedure meer te doorlopen bij raden. Ook hiervoor is een wijziging van de GR 

nodig. Er is voor de raad geen aanleiding om het college toestemming te onthouden om in te 

stemmen met de wijziging van de GR. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Bijlage(n) 

Conceptbrief aan de GGDrU. 
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