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:

Melding van deelname door de GGD in een coöperatie

Samenvatting
De gemeente Tilburg en haar partners willen een coöperatie starten waarin ook de GGD gaat
deelnemen. Het Algemeen Bestuur van de GGD neemt op 5 april 2018 een besluit over de
deelname. Alvorens het besluit genomen wordt kunnen de gemeenteraden hun wensen en
bedenkingen kenbaar maken. De deelname van de GGD in een coöperatie vormt geen
belemmering voor Boekel. Ook zijn er geen financiële consequenties voor de gemeente.
Voorgesteld besluit :
Kennis nemen van de deelname van de GGD in een coöperatie en hier geen bedenkingen of
wensen bij te plaatsen.
Inleiding/probleemstelling:
De gemeente Tilburg en haar partners willen naar een hechtere samenwerkingsvorm en kiezen
daarbij voor de rechtspersoon coöperatie. Ook de GGD wil deelnemen in deze coöperatie. De
gemeenschappelijke regeling voor de GGD maakt deze deelname mogelijk. In de vergadering van
5 april 2018 neemt het Algemeen Bestuur van de GGD een besluit over de deelname. Het
Algemeen Bestuur kan pas een besluit nemen als de raden van de gemeenten in de gelegenheid
zijn gesteld daarover hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Niet van toepassing.
Beoogd resultaat:
Kennisname van de deelname van de GGD in een coöperatie met gemeente Tilburg en haar
partners. De gemeenteraad kan haar wensen en bedenkingen over deze deelname kenbaar
maken.
Keuzemogelijkheden:
De Raad kan bedenkingen of wensen plaatsen bij de deelname van de GGD in een coöperatie.
De eventuele wensen en bedenkingen van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het
Dagelijks Bestuur van de GGD.
Argumenten:
Toelichting en argumenten voor instemming met dit voorstel:

Z/036387 AB/023248

1.1 Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
De Wet gemeenschappelijke regelingen beschrijft in artikel 31a dat gemeenteraden in de
gelegenheid worden gesteld om hun wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen
Bestuur kunnen brengen. Het Algemeen Bestuur kan niet eerder een besluit nemen.
1.2 De gemeenschappelijke regeling maakt deelname door de GGD mogelijk.
Artikel 10, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling vermeldt dat deelname in een coöperatie
mogelijk is.
1.3 We kunnen blijven sturen op de wettelijke basistaken.
Voor de GGD geldt dat zij hierbij uitvoering geeft aan haar plustaken. Het gaat dan om taken
buiten het basistakenpakket van de GGD, die de gemeente Tilburg apart betaalt. Dit komt boven
op de reguliere gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat de wettelijke basistaken (vooral
jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering) blijven lopen via de sturing in de
gemeenschappelijke regeling (begroting en jaarstukken GGD).
1.4 Deelname vormt geen belemmering voor de gemeenten.
Een van de uitgangspunten om de GGD deel te laten nemen is dat het geen belemmering vormt
voor de gemeenten. Zoals eerder aangegeven gaat het hier om een plustaak. En daarbij geldt dat
de GGD alleen formele samenwerkingsverbanden aan gaat voor de plustaken. De GGDmedewerkers blijven in dienst van de GGD.
1.5 De opdrachtgever draagt de eventueel stijgende kosten.
Wanneer de bedrijfskosten van de GGD substantieel stijgen, draagt de gemeente Tilburg
(opdrachtgever) deze kosten.
Financiële gevolgen en dekking:
De deelname van de GGD aan de coöperatie leidt niet tot een verhoging van de reguliere
gemeentelijke bijdrage. De gemeente Tilburg en de GGD regelen de extra werkzaamheden van
de GGD via de plustaken. Voor de gemeente Boekel heeft dit geen financiële consequenties.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Uitvoering en evaluatie:
De zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de
GGD.
Voorstel:
Kennis nemen van de deelname van de GGD in een coöperatie en hier geen bedenkingen of
wensen bij te plaatsen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

Z/036387 AB/023248

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Brief aan gemeenteraden ‘Deelnemen in een coöperatie’ dd. 26 januari 2018.
2. Conceptstatuten coöperatie toegang Tilburg UA.
3. Conceptvoorblad AB GGD Hart voor Brabant ‘Deelnemen in een coöperatie’.
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