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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 30 januari 2018;
gelet op artikel 31a lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regeling; ;
overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld op het voorstel van de GGD wensen en
bedenkingen kenbaar te maken;

besluit
Een positieve zienswijze af te geven met betrekking tot het oprichten van een coöperatie voor een
nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 22 februari 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Oprichting coöperatie voor nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Aanleiding
GGD Hollands Noorden vraagt de gemeenteraad in een brief van 3 januari 2018 om voor 1 april 2018
eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De GGD vraagt een zienswijze over de nog op
te richten coöperatie voor het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg.
Voorgeschiedenis
In 2015 diende GGD Hollands Noorden een soortgelijke aanvraag in. De raad werd gevraagd om een
zienswijze om ook een coöperatie op te richten samen met GGD Hollands Midden voor de
aanbesteding voor een nieuw JGZ-dossier. De aanbestedingsprocedure is stopgezet omdat de
leverancier niet het gewenste dossier kon leveren. In de jaarrekening 2016 en via diverse memo’s
(AB-vergaderingen) brachten wij u op de hoogte van het mislukken van deze eerdere aanbesteding.
Binnenkort wordt deze coöperatie ontbonden. De GGD leerde veel van dit traject. Met de lessen uit
het verleden startte GGD HN samen met de GGD Utrecht en GGD Twente een ander traject richting
een nieuw digitaal dossier JGZ. Vergeleken met het traject met de GGD Hollands Midden is er nu
een veel duidelijkere projectstructuur, meer expertise, een andere aanbestedingsstrategie en
uitgebreidere informatievoorziening aan het Dagelijks Bestuur, Algemeen bestuur en
gemeenteraden.

Voorstel
Een positieve zienswijze af te geven met betrekking tot het oprichting van een coöperatie voor een
nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden.

Beoogd resultaat
-

De gegevens worden op deze wijze op de juiste manier digitaal bewaard.

-

Door een coöperatie op te richten realiseert de GGD schaalvoordeel en vergemakkelijkt
hiermee het aanbestedingstraject rondom het GGD-dossier.

Argumenten
1.1.

De GGD betrekt de zienswijze bij hun besluitvorming.
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen wijzigde met ingang van 1 januari 2015. Een van de
veranderingen is artikel 31a, lid 2. Hierin staat dat Gemeenschappelijke Regelingen een
rechtspersoon kunnen oprichten onder voorwaarde dat de raden van de deelnemende
gemeenten wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken aan het Algemeen Bestuur van
de Gemeenschappelijke Regeling.

1.2.

Het oprichten van een coöperatie levert schaalvoordeel op.
Een coöperatie (coöperatieve vereniging) is een rechtsvorm en biedt in deze situaties voor
zowel de samenwerkende opdrachtgevers als de leveranciers veel voordelen. De leverancier
heeft met één opdrachtgever te maken. Voor de GGD’en is de coöperatievorm goedkoper,
het kent minder risico’s voor de GGD als geheel en de samenwerking is beter geregeld.
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1.3.

Alleen een coöperatie voor het nieuwe GGD-dossier.
De GGD richt alleen de coöperatie op voor het nieuwe digitale dossier JGZ en de mogelijke
doorontwikkeling naar een meer algemeen GGD dossier. De coöperatie treedt op als
contractpartij voor de leverancier, het wordt geen nieuwe organisatie, er komen geen
mensen in dienst. Er worden geen taken of bevoegdheden overgedragen en geen reserves
gevormd. Het bestuur bestaat uit de drie betrokken GGD-directeuren.

Kanttekeningen
1.1.

Er kunnen risico’s op bestuurlijke complexiteit en juridische aansprakelijkheid ontstaan.
Dit risico is nihil. Het oprichten van een coöperatie is namelijk de meest optimale en minst
risicovolle oplossing voor de samenwerking tussen meerdere partijen. Alle rechten en
plichten zijn belegd in één rechtspersoon. Aansprakelijkheid van de leden van de coöperatie
bij een vereffening wordt uitgesloten. De oprichting van de coöperatie is met Uitgesloten
Aansprakelijkheid (UA). Dit betekent dat de aansprakelijkheid van de afzonderlijke GGD-en
en gemeenten bij een faillissement van de coöperatie hierdoor uitgesloten is.

1.2.

De gemeente heeft geen directe vertegenwoordiger in de coöperatie.
De coöperatie komt op afstand te staan van de gemeente en de gemeente heeft hierdoor
minder grip op de GGD. Dit risico is beperkt. De coöperatie is uitsluitend bevoegd om op te
treden als contractpartij bij de aanbesteding voor een nieuw digitaal dossier JGZ, als
gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor koppeling met andere
registraties. Verder reikt de bevoegdheid van de coöperatie niet. Alle andere besluiten zijn
voorbehouden aan het Algemeen Bestuur van de GGD.

Financiën
Er zitten geen financiële consequenties aan dit voorstel. De kosten voor de oprichting van de
coöperatie wordt betaald door de twee andere GGD’en. De kosten voor het laten ontwikkelen van
een nieuw dossier zijn al verwerkt in de begroting 2018 van de GGD.

Uitvoering/evaluatie
Het Algemeen Bestuur van de GGD neemt op 25 april 2018 een besluit. De wensen en bedenkingen
vanuit de gemeenteraad betrekken wij hierbij.
Daarnaast is afgesproken dat de gemeenteraad via het AB periodiek geïnformeerd wordt over de
stand van zaken van het GGD-dossier.

Communicatie
Het college informeert voor 1 april 2018 het Algemeen Bestuur van de GGD over het genomen
raadsbesluit.

Bijlagen
DOC-18-043969

1. Verzoek GGD om wensen en bedenkingen kenbaar te maken
2. Bijlage 1 concept voorstel GGD
3. Bijlage 2 vragen en antwoorden
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Commissie
Behandeld in de commissie Samenleving d.d. 8 februari 2018.
Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 15 februari 2018.
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