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Voorstel
1. Toestemming te verlenen aan het college om de eerste wijziging van de gemeenschappelijke
regeling GGD West-Brabant vast te stellen en te ondertekenen.
Inleiding
Door de GGD wordt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling aangeboden, omdat de gemeente
Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn gefuseerd tot de gemeente Altena. Daarnaast zijn er technische
aanpassingen doorgevoerd om de regeling in overeenstemming te laten zijn met de Nota Verbonden
Partijen.
In het AB van 24 januari 2019 is besloten dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling nu (nadat nog enkele
aanpassingen zijn doorgevoerd) kan worden voorgelegd aan uw raad ter toestemming, alvorens het college
tot ondertekening van het wijzigingsbesluit overgaat (conform art. 1 Wet gemeenschappelijke regelingen).
Een kort overzicht van de aanpassingen in de GR GGD:
1. Aanhef van de gemeenten: Altena volgt op Alphen-Chaam
2. Artikel 14 en 15: toevoegingen met betrekking tot de Nota Verbonden Partijen
3. Artikel 19 en 21: specificatie rondom procedure bekendmaking
Zie voor een volledig overzicht de bijlagen.
Beoogd effect
Door de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling van de GGD vast te stellen is de juridische
grondslag voor de samenwerking met de GGD weer actueel en komt deze overeen met de Nota Verbonden
Partijen.
Argumenten
1.1 De nieuwe fusiegemeente Altena vraagt om actualisering van de GR GGD
In de huidige GR GGD worden de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem nog individueel
genoemd in de aanhef. Dit komt te vervallen en gemeente Altena wordt toegevoegd.
1.2 De nieuwe regeling is in overeenstemming met de Nota Verbonden Partijen
In de huidige regeling wordt er nauwelijks tot niet verwezen naar de door het Algemeen Bestuur vast te
stellen kaders en bevoegdheden (zoals de Nota reserves en voorzieningen, een vierjaarlijks
meerjarenbeleidsplan, etc.), evenals die van de raden van de verschillende gemeenten. Artikel 14 en 15 zijn
hierop aangepast in de nieuwe regeling. Daarnaast is in artikel 19 en 21 de verantwoordelijkheid tot
bekendmaking bij één gemeente belegd, namelijk de gemeente Breda. Dit sluit aan bij spelregel 3 uit de
Nota verbonden partijen: vormgeven van regionale afstemming, waarbij één bepaalde gemeente de leiding
neemt en mede namens andere gemeenten opereert.
Kanttekeningen
Geen.
Financiën
Het wijzigingsbesluit kent geen financiële consequenties.
Communicatie
Gemeente Breda draagt zorg voor de bekendmaking van het wijzigingsbesluit GR GGD (zie artikel 21 GR
GGD).
Uitvoering

Het college ondertekent het wijzigingsbesluit zodra uw raad hier toestemming voor heeft verleend
(toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang, volgens art.
1 Wet gemeenschappelijke regelingen).
Bijlagen
1. Definitief wijzigingsbesluit GR GGD
2. Tabel huidige en nieuwe regeling
3. Geconsolideerde versie GR GGD
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