Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 15387-2017
Onderwerp: Opnemen regionale leerplicht- en RMC-taak in Gemeenschappelijke Regeling
GGD ten behoeve van behoud landelijke GBA-V autorisatie

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus 2017;
gelet op de Gemeentewet en Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit
1. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling GGD te
wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit;
2. de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven als volgt te wijzigen:
a. Artikel 4 inzake de taakomschrijving van de Metropoolregio Eindhoven wordt
als volgt gewijzigd:
Onder vernummering van het tweede lid, onder e, tot lid 2, onder d, wordt het
huidige lid 2, onder d, geschrapt.
b. Artikel 5 inzake de omschrijving van de bevoegdheden van de Metropoolregio
Eindhoven, wordt als volgt gewijzigd:
Onder vernummering van lid 2, onder e, tot lid 2, onder d, wordt het huidige lid
2, onder d, geschrapt.
c. De Toelichting op de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio
Eindhoven als volgt te wijzigen:
Geschrapt wordt de volgende passage in het algemeen gedeelte van de
toelichting:
“Als voorbeeld mag verder dienen de positie van de Metropoolregio als
Regionaal bureau leerplicht in het kader van toezicht en registratie van
kinderen/jongeren tot 22 jaar. Het innemen van die positie heeft te maken met
eisen die het Rijk stelt bij het opzetten van een regionale leerlingenregistratie.
Toegang tot de Brp (basisregistratie personen)-gegevens dient in die
situatie verschaft te worden door een buiten gemeentelijk bestuursorgaan. De
taak van de Metropoolregio blijft hier beperkt tot het uitoefenen van rechten in
verband met het formele eigendom van de regionale voorziening”.

3. Aan het algemeen bestuur van de GGD kenbaar te maken geen wensen en bedenkingen
te hebben inzake het instellen van een bestuurscommissie Bestrijding schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten, waarvan samenstelling, werkwijze en bevoegdheden zijn
vastgelegd in de bijgevoegde concept-verordening.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 5 oktober 2017.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

