Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck

Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B e s l u i t:

I.
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”.

II
de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Brabant Zuidoost als volgt te wijzigen:
A.

Artikel 3, inzake de omschrijving van belang en doel van de GGD, komt als volgt te luiden:
De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg, de
ambulancezorg alsmede aan de bestrijding van onwettig schoolverzuim.

B.

Artikel 4, inzake de taakomschrijving van de GGD, wordt gewijzigd als volgt:

Toegevoegd wordt een sub e aan lid 1, dat luidt:

Het houden van toezicht op en het registeren van leerplichtige leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar,
voortijdige schoolverlaters in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar die niet meer leerplichtig zijn, ter
uitvoering van de Leerplichtwet 1969, artikel 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2.
van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de expertisecentra.
Ten behoeve van de uitvoering van deze taken heeft de GGD toestemming van de colleges om de
gegevens van de 0 tot 4 jarigen en de oudergegevens van de 0 tot en met 22 jarigen te raadplegen.

C.

Artikel 5, inzake de omschrijving van bevoegdheden van de GGD, wordt gewijzigd als volgt:
a.

artikel 5, lid 5, komt als volgt te luiden:

Voor zover nodig worden de collegebevoegdheden betreffende uitvoering van de taken als bedoeld in
artikel 4, eerste lid, onder a tot en met d, en het tweede lid, onder verantwoordelijkheid van de colleges
opgedragen aan het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam op basis van een door elk college
afzonderlijk vast te stellen extern mandaatbesluit.
b.

Toegevoegd wordt een lid 6 aan artikel 5, dat luidt:

De colleges dragen hun bevoegdheden die horen bij het uitvoeren van de taken als bedoeld in artikel 4,
lid 1, sub e, alsmede alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die daarmee gepaard gaan, met het
vaststellen van de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling, over aan het dagelijks bestuur
(delegatie).
D.

De toelichting op de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost, wordt gewijzigd als
volgt:

In de artikelsgewijze toelichting op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling worden na de
passage “In de sporadische gevallen dat de GGD rechtens bindende besluiten moet nemen, doet zij
dat, voor zover het gemeentelijke taken betreft, op basis van een expliciet mandaatbesluit. Dat is
geregeld in het vijfde lid”, de volgende volzinnen toegevoegd:
“speciale vermelding verdient het uitvoeren van taken door de GGD op het gebied van leerplicht en
voortijdig schoolverlaten. De colleges van de gemeenten hebben met toestemming van hun raden
besloten deze taken over te dragen aan het dagelijks bestuur van de GGD. De gemeenschappelijke
regeling is met het oog hierop medio 2017 voor een derde maal gewijzigd. In tegenstelling tot de taken
die de GGD uitvoert op grond van artikel 4, eerste lid, onder a tot en met d, en het tweede lid, van de
gemeenschappelijke regeling, is in dit geval sprake van taakoverdracht, dus van delegatie. De colleges
hebben aan het dagelijks bestuur van de GGD al hun bevoegdheden overgedragen die hen toekomen op
grond van de Leerplichtwet, artikel 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2. van de
Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de expertisecentra. Concreet komt die
overdracht neer op het uitvoeren van de volgende taken:
a.
Het bespreken met de colleges van aangelegenheden die de coördinatie, planning en uitvoering
van de taken op het gebied van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten betreffen;

b.

c.

het uitoefenen van de bevoegdheden die de colleges toekomen op grond van de leerplichtwet,
artikel 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2. van de Wet educatie en
beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de expertisecentra.
alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die met de uitoefening van bevoegdheden als
bedoeld onder b, gepaard gaan.
Meest in het oog springende handeling is het aanbesteden en inkopen van een geautomatiseerd
systeem waarin de gegevens worden geregistreerd en geraadpleegd, als bedoeld in de
Leerplichtwet en de overige genoemde wetten.

III.

Het Dagelijks Bestuur van de GGD te machtigen de wijzigingen als bedoeld onder II van dit
besluit, door te voeren in de tekst en de toelichting van de gemeenschappelijke regeling van
de GGD Brabant Zuidoost.

IV

In te stemmen met het instellen van een bestuurscommissie Bestrijding schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten door het Algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost
waarvan de bevoegdheden en samenstelling zijn geregeld in de bij dit besluit horende
concept-verordening op de bestuurscommissie Bestrijding schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten;

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester
en wethouders, d.d.18 juli 2017

, de burgemeester

, de secretaris

