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Samenvatting
Het College van B&W heeft onder voorbehoud van toestemming van uw Raad de wijzigingen in de
gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant goedgekeurd. Het gaat hier om technische
wijzigingen die zijn ingegeven door de opheffing van de gemeente Maasdonk en andere ontwikkelingen.
Voorgesteld besluit :
Het college toestemming verlenen de gemeenschappelijke regeling GGD hart voor Brabant te wijzigen.
Inleiding/probleemstelling:
De Wet Publieke Gezondheid legt de verantwoordelijkheid van een aantal taken rond de publieke
gezondheid bij gemeenten. Daarvoor houden nu in totaal 28 gemeenten in de regio’s Brabant-Noordoost,
Midden-Brabant en de Meierij een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand: de GGD Hart voor Brabant.
De juridische onderlegger voor deze samenwerking is een gemeenschappelijke regeling (lees verder: GR).
Vanwege het opheffen van de gemeente Maasdonk per 1 januari 2015 is het nodig om de GR te wijzigen.
Daarnaast wordt dit moment benut om een aantal andere ontwikkelingen te verwerken in de GR. Het
wijzigen van de GR is een bevoegdheid van het college. Het wijzigen kan echter alleen plaatsvinden als uw
raad hiervoor toestemming verleent.
Relatie met eerdere besluitvorming:
nvt
Beoogd resultaat:
Het Algemeen Bestuur heeft op 10 juli 2014 een wijzigingsvoorstel vastgesteld voor de GR. Gemeenten zijn
gevraagd voor 1 november a.s. een besluit hierover te nemen. Het wijzigingsvoorstel is primair nodig
vanwege de opheffing van de gemeente Maasdonk. Daarnaast zijn verschillende andere ontwikkelingen
meegenomen in dit wijzigingsvoorstel:
• De figuur van de plaatsvervanger voor het algemeen bestuurslid vervalt, omdat deze in de praktijk
niet werkte;
• De indeling van de gemeente Heusden in de regio Midden-Brabant;
• De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn beter en completer beschreven;
• De aanlevertermijn voor begroting en jaarrekening wijzigt van 1 mei naar 15 april vanwege de
aanstaande wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Door de GR aan te passen, sluit deze weer aan op de actuele situatie. De herindeling van Maasdonk is hier
in verwerkt. Daarnaast worden enkele wijzigingen doorgevoerd, die ervoor zorgen dat de GR meer recht
doet aan de (ervaren) dagelijkse praktijk en maken dat de GR praktisch werkbaarder wordt. In de bijlage
treft u de GR aan met toelichting en de voorgestelde wijzigingen.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad is bevoegd toestemming te onthouden wegens strijdigheid met het recht of het algemeen belang.
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Argumenten:
De nieuwe GR sluit beter aan bij de huidige omstandigheden en wetswijzigingen en is weer up-to- date.
De gemeente Maasdonk houdt per 1 januari 2015 op te bestaan. Dit verandert het aantal deelnemende
gemeenten. Er komt een wijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Hierdoor verandert de
aanlevertermijn voor de jaarstukken van 1 mei naar 15 april. Verder is op basis van praktijkervaringen een
aantal zaken aangepast, verfijnd of aangescherpt.
Kanttekeningen
De GR kan alleen worden gewijzigd door het college met toestemming van uw raad.
Wij zijn bevoegd om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Dit kan alleen als uw raad daarvoor
toestemming geeft. Artikel 1, lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt dat het onthouden van
deze toestemming alleen mogelijk is als er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang.
De wijziging van de GR heeft minimaal instemming van twee derde van de deelnemende gemeenten nodig.
De GR kan alleen worden gewijzigd als minimaal twee derde van de deelnemende gemeenten met samen
twee derde van het aantal inwoners van het werkgebied instemmen met het voorstel. Dit is bepaald in
artikel 29, lid 2 van de GR.
Financiële gevolgen en dekking:
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Communicatie:
Nadat uw raad uw goedkeuring heeft gegeven voor de wijziging van de GR, zullen wij ons besluit
doorgegeven aan de GGD. De ondertekende bladzijde van de regeling maakt daar onderdeel van uit. Na 1
november a.s. worden alle tekenbladen van deelnemende gemeenten door de GGD samengevoegd en met
de nieuwe GR toegestuurd aan alle gemeenten. Daarna kan de GR worden gepubliceerd.
Voorstel:
Het college toestemming verlenen de gemeenschappelijke regeling GGD hart voor Brabant te wijzigen.
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Bijlagen ter inzage:
1. Aanbiedingsbrief GGD Hart voor Brabant d.d. 15 juli 2014 met als onderwerp “Wijziging
gemeenschappelijke regeling”

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant met toelichting.
2. Raadsbesluit
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