Voorstel
Gemeenteraad

Datum:

14 juli 2020

Opsteller:

Gijs Schoutens

Zaak:

2020-026937

Contactgegevens:

gijs.schoutens@midden-groningen.nl

Stukken ter inzage:

Brief van AB PG&Z aan gemeenten;

Portefeuillehouder: Jan Jakob Boersma; Peter Verschuren

Concepttekst met overzicht wijzigingen
Onderwerp:

Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling PG&Z

1. Voorstel
• Toestemming verlenen aan het college van burgemeester en wethouders voor wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg per 1 november 2020 in
overeenstemming met het bijgaande wijzigingsbesluit.
2. Inleiding
Op 6 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) besloten tot verzelfstandiging van GGD Groningen. Dit betekent dat
de GGD Groningen sinds 1 januari 2020 een zelfstandige uitvoeringsorganisatie is. Om de
verzelfstandiging te realiseren zijn er in oktober 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de GR
PG&Z. De afgelopen periode is gebleken dat een aantal zaken onbedoeld zijn gewijzigd of geen
plek hebben gekregen in de gewijzigde regeling. Voorliggend voorstel is bedoeld om deze omissies
te corrigeren door een aantal nieuwe wijzigingen in de regeling te maken.
Het voorstel bevat:
• Wijzigingen in artikel 8 en 15 in het kader van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra);
• Een herstel van onbedoelde wijzigingen in artikel 30 over het onderbrengen, verminderen
en weghalen van facultatieve taken bij de GGD;
• Een herstel van het onbedoeld wegvallen van een artikel over klachtrecht en aanwijzing
Ombudsman;
• Een wijziging in de bepaling over de verdeelsleutel van de RIGG, artikel 19a. In de bepaling
is nu expliciet opgenomen dat het algemeen bestuur de verdeelsleutel vaststelt.
3. Publiekssamenvatting
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Sinds 1 januari 2020 is de GGD een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Om de verzelfstandiging te
realiseren zijn er in oktober 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de GR PG&Z. De afgelopen
periode is gebleken dat hierbij een aantal zaken onbedoeld zijn gewijzigd of ten onrechte geen
plek hebben gekregen in de aangepaste regeling. Door in te stemmen met dit voorstel verleent de
gemeenteraad toestemming aan het college van burgemeester en wethouders om de GR PG&Z te
wijzigen in overeenstemming met bijgaand wijzigingsvoorstel, zodat eerdere omissies in de
regeling worden gecorrigeerd.
4. Bevoegdheid van de raad
De bevoegdheid tot het wijzigen van de GR PG&Z ligt bij de colleges van burgemeester en
wethouders van de deelnemende gemeenten. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(artikel 1) kunnen de colleges alleen tot wijziging overgaan na verkregen toestemming van de
gemeenteraden. De raad kan die toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of
het algemeen belang.
5. Beoogd effect
Met dit besluit wordt een aantal zaken in de regeling gerepareerd die bij de eerdere wijziging van
de GR PG&Z onbedoeld zijn gewijzigd of hebben ten onrechte geen plek gekregen in de gewijzigde
regeling.
6. Historische context
Op 6 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) besloten tot verzelfstandiging van GGD Groningen. Dit betekent dat
de GGD Groningen sinds 1 januari 2020 een zelfstandige uitvoeringsorganisatie is. Om de
verzelfstandiging te realiseren zijn er in oktober 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de GR
PG&Z. Hierbij zijn een aantal zaken onbedoeld gewijzigd of hebben ten onrechte geen plek
gekregen in de gewijzigde regeling.
7. Argumenten
Het proces om te komen tot het voorliggende voorstel tot wijziging van de GR is zorgvuldig
voorbereid. De wijziging van de GR is noodzakelijk om een aantal eerder onbedoelde wijzigingen en
omissies in de regeling te corrigeren.
8. Kanttekeningen en risico’s
Er is altijd een mogelijkheid dat één of meer colleges en/of raden van deelnemende gemeenten
niet instemmen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat dit het geval is.
9. Financiële paragraaf
De voorgestelde wijzigingen van de regeling brengen naar verwachting geen extra kosten mee voor
de deelnemende gemeenten.
10. Communicatie
Zodra de colleges van alle deelnemende gemeentes hebben ingestemd met het voorstel kan de
gewijzigde regeling bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Publicatieblad PG&Z.
11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
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Zodra de colleges van alle deelnemende gemeentes hebben ingestemd met het voorstel kan de
gewijzigde regeling bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Publicatieblad PG&Z. De
gewijzigde regeling zal dan per 1 november in werking treden.
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