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1. Voorstel 

1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het wijzigen 

van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg per 1 oktober 2019 

overeenkomstig het bijgaande wijzigingsbesluit. 

 

2. Inleiding 

Vanwege de verzelfstandiging van de GGD Groningen is een wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling (GR) vereist. Hieronder wordt de achtergrond van de wijziging van de GR nader 

toegelicht.  

a. Wettelijk kader  

De Wet publieke gezondheid is inhoudelijk bepalend voor wat geregeld moet worden in de regeling. 

Het belangrijkste wettelijke kader voor de regeling zelf is de Wet gemeenschappelijk regelingen 

(Wgr). De Wgr kent een aantal schakelbepalingen, waardoor bepalingen uit de Gemeentewet van 

overeenkomstige toepassing zijn op de regeling. Het betreft dan met name zaken rondom de 

vergaderingen van het bestuur, quorumvereisten en dergelijke. Daarnaast zijn de bepalingen over 

delegatie en mandaat van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

b. Huidige Gemeenschappelijke regeling  

De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (hierna: PG&Z) is in de huidige vorm 

ontstaan na de afsplitsing van de (regionale) brandweer in 2013. Nadien is de regeling nogmaals 

aangepast om beter aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de wens van 

deelnemende gemeenten om (gemeentespecifieke) taken makkelijker bij de regeling onder te 
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brengen maar ook weer weg te halen, zonder dat dit de continuïteit van de regeling of de 

uitvoerende organisatie in gevaar zou brengen.  

De organisatievorm van de regeling, met twee uitvoeringsorganisaties GGD Groningen (waarbij de 

gemeente Groningen de uitvoerende gemeente is: personeel is in dienst bij die gemeente) en de 

Regionale Inkooporganisatie Groningen Gemeenten (RIGG) voor de inkoop van jeugdhulp, werd 

daarbij ongemoeid gelaten. De discussie daarover is vanaf 2015 op gang gekomen, uiteindelijk 

resulterend in een besluit van het algemeen bestuur van 6 juli 2018 om met ingang van 1 januari 

2020 de GGD Groningen als zelfstandige organisatie voort te zetten. Dit besluit betekent een 

wezenlijke verandering in de structuur van de regeling. Niet langer is de gemeente Groningen de 

uitvoerende gemeente. Zo gaan de medewerkers over naar het openbaar lichaam GGD Groningen. 

Wel zal een beperkt deel van de bestaande dienstverlening door de gemeente Groningen verzorgd 

blijven worden op contractuele basis. 

c. Kaders besluitvorming verzelfstandiging  

Uw raad heeft in de vergadering van  17 mei 2018 ingestemd met de kaders van de 

verzelfstandiging. Naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur GR PG&Z op 6 juli 

2018 om de GGD te verzelfstandigen is een projectgroep ingesteld om deze verzelfstandiging voor 

te bereiden. 

Het doel is dat de GGD op 1 januari 2020 een zelfstandige uitvoeringsorganisatie is, los van de 

gemeente Groningen. Dat vraagt om wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling (GR). In de 

huidige regeling staat namelijk dat de GGD een onderdeel is van de gemeente Groningen. Ook zal 

er een artikel worden toegevoegd op grond waarvan personeel bij de GGD in dienst kan zijn. 

 

d. Totstandkoming voorstel wijziging GR 

De voorgestelde wijzigingen zijn tot stand gekomen in goed overleg tussen verschillende partijen. 

Zo hebben meerdere ambtenaren volksgezondheid en regio-juristen, naast de juristen van de 

gemeente Groningen, meegedacht met de aangepaste tekst. Er is overleg geweest met de adviseurs 

financiën van de gemeenten en met de RIGG. De wijzigingen zijn ook  besproken in het 

opdrachtgeversoverleg voor de verzelfstandiging GGD. 

Voorgesteld wordt om de gewijzigde GR op 1 oktober 2019 in werking te laten treden en niet op 1 

januari 2020. Dit is nodig voor vervolgbesluiten en uitvoeringsmaatregelen voor de 

verzelfstandiging zoals vaststelling van het mandaatbesluit, inschrijving in de Kamer van 

Koophandel en de ondertekening en verzending van benoemingsbrieven aan het personeel dat in 

dienst komt van de GGD. 

Ervan uitgaande dat in juli besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle colleges en gemeenteraden, 

kan na de zomervakantie (september 2019) de gewijzigde regeling bekend worden gemaakt en per 

1 oktober 2019 in werking treden. Omdat Groningen de vestigingsplaats van de regeling is, dient de 

gemeente Groningen voor publicatie zorg te dragen (art. 26 lid 4 jo. lid 1 Wgr). 
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e. Samenvatting wijzigingen GR 
 
In de bijlage is een uitgebreide toelichting van de wijzigingen opgenomen. De belangrijkste 
wijzigingen zijn als volgt:  

 De GGD is geen onderdeel meer van de gemeente Groningen maar een zelfstandige 
rechtspersoon en er is een grondslag toegevoegd waarop personeel in dienst genomen kan 
worden; 

 De artikelen over de RIGG zijn (zoveel mogelijk) in een apart hoofdstuk geplaatst; 

 De bevoegdheden van het DB en het AB zijn herschreven en sluiten beter aan bij de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen; 

 De beschrijving van de taken van de GGD is gewijzigd omdat in de praktijk behoefte was aan 
meer helderheid en eenduidige begrippen. Inhoudelijk zijn de beschreven taken niet gewijzigd. 
Ook de bestuurlijke besluitvorming is op enkele punten verhelderd; 

 Het artikel over de begroting is herschreven conform de praktijk (artikel 24) en er is een artikel 
toegevoegd over begrotingswijzigingen om de routes langs de gemeenteraden te beperken 
(artikel 25); 

 Het artikel over het onderbrengen en weghalen van facultatieve taken bij de GGD (artikel 30) is 
gewijzigd. In de oude regeling was bepaald dat mogelijke capaciteitsproblemen ter beoordeling 
van de directeur zijn, waarmee deze de facto een vetorecht had. In overeenstemming met de 
bevoegdheidsverdeling van het bestuur is dit gewijzigd in een adviesrecht van de directeur; 

 De bepaling over het wijzigen van de regeling is aangepast (artikel 33). In de oude regeling was 
wel geregeld hoe voorstellen tot wijziging gedaan werden, maar niet hoe daarover besloten 
werd. Daarom is nu een wijzigingsregeling opgenomen. In de wijzigingsregeling is bepaald dat 
de gemeenschappelijke regeling met een gekwalificeerde (tweederde) meerderheid kan 
worden gewijzigd; 

 Er is een toelichting geschreven waarin het systeem van besluitvorming en taaksoorten 
(wettelijke en facultatieve taken) wordt uitgelegd en er is een artikelsgewijze toelichting 
opgenomen; 

 De uitgangspunten van de landelijke Governancecode GGD zijn verwerkt in de GR en daar is 
een artikel over opgenomen. 
 

 
Naast de wijzigingen die vooral verband houden met de verzelfstandiging zijn er diverse 
verbeteringen en verduidelijkingen in de tekst aangebracht, namelijk: 

 Een heldere scheiding tussen taken en bevoegdheden van DB en AB waarbij is aangesloten bij 
de Wgr; 

 De terminologie van de taken van de GGD is vereenvoudigd en eenduidiger beschreven; 

 De bepalingen over de totstandkoming van de begroting en de financiële verdeelsleutels voor 
GGD en RIGG zijn zo beschreven dat deze beter aansluiten bij de praktijk; 

 Er zijn enkele artikelen toegevoegd omdat dit wordt voorgeschreven door de Wgr; 

 Er is een artikelsgewijze toelichting opgenomen; 

 Er is een toelichting gegeven op het systeem van besluitvorming en taaksoorten. 
 

f. Positie van de RIGG 

In afwachting van de discussie over de positie van de RIGG na 2020 is er voor gekozen om de 

betreffende bepalingen inhoudelijk niet te wijzigen. Dit betekent niet, dat de bepalingen 

redactioneel ongewijzigd zijn. De weinige RIGG- bepalingen stonden in de oude regeling verspreid 

door de regeling. Nu zijn alle bepalingen bij elkaar gezet in een hoofdstuk. Omdat ook hier de wens 
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was om beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk, zijn enkele bepalingen toegevoegd om te 

voorkomen dat alle bepalingen betreffende de GGD, ook zouden gelden voor de RIGG waar dat 

ongewenst is, omdat de RIGG anders wordt aangestuurd (zeker na 1 januari 2020) en deels anders 

wordt gefinancierd dan de GGD. De huidige bepalingen zijn een neerslag van de reeds bestaande 

praktijk en vestigen geen nieuwe rechten of plichten aangaande de RIGG. 

De huidige afspraken over regionale samenwerking in de jeugdhulptaken en de 

uitvoeringsorganisatie RIGG betreffen de periode 1-1-2018 tot 1-1-2021. In het voorjaar van 2019 

start de discussie over samenwerking op dit punt vanaf 2021. Afhankelijk van deze discussie kan het 

zijn dat de GR PG&Z volgend jaar nogmaals gewijzigd dient te worden. 

 

g. Bevoegdheden en vervolgprocedure wijziging GR PG&Z 

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 lid 3 jo. lid 2 Wgr) kunnen de colleges alleen tot wijziging overgaan na verkregen 

toestemming van de gemeenteraden. 

 

De toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

Net als bij voorgaande wijzigingen van de GR is gekozen voor een besluitvormingsroute waarbij de 

colleges de ‘regeling tot wijziging’ vaststellen onder voorbehoud van toestemming door de raad. 

Hierdoor hoeft de wijziging, na toestemming van de raden, in principe niet terug naar de colleges. 

 

De colleges vragen hun gemeenteraden om toestemming om de GR te wijzigen. Op 21 mei 2019 

wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden en colleges van burgemeester 

en wethouders over de taken van de GGD en over de GR. De directeur van de GGD biedt de 

gemeenteraden aan om naast de begroting 2020, het voorstel tot wijziging van de GR toe te lichten 

in hun vergadering. 

h. Tijdpad 

Het tijdpad voor de procedure tot wijziging van de GR is als volgt:  

 12 april : besluitvorming Dagelijks Bestuur PG&Z 

 26 april : besluitvorming Algemeen Bestuur PG&Z 

 14 mei : college van B&W Midden-Groningen 

 27 juni : raad Midden-Groningen 

 september : bekendmaking gewijzigde regeling 

 1 oktober: wijziging Gemeenschappelijke Regeling treedt in werking 
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3. Publiekssamenvatting 

Per 1 januari 2020 wordt de GGD Groningen verzelfstandigd. Het personeel is nu nog in dienst van 

de Gemeente Groningen. Er is een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke 

Gezondheid en Zorg nodig om dit te realiseren. De nieuwe regeling treedt per 1 oktober 2019 in 

werking nadat de deelnemende gemeenten hiermee hebben ingestemd.  

4. Bevoegdheid van de raad 
De colleges van burgemeester en wethouders zijn de deelnemers van de GR PG&Z. Om de GR te 
wijzigen dienen de colleges van burgemeester en wethouders ( art. 1 lid 3 jo. lid 1 Wgr) dit te 
besluiten, na verkregen toestemming van de gemeenteraden ( art. 1 lid 3 jo. lid 2 Wgr). 
De raad kan die toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang. De vaststelling door de colleges vindt daarom plaats onder voorbehoud van toestemming 
door de raad.  

 

5. Beoogd effect 

Voor een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en zorg is instemming 

van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vereist. Met het voorliggende raadsbesluit 

wordt ingestemd met de voorgenomen wijziging.  

6. Historische context 
Aanleiding voor de voorgestelde wijziging van de GR is dat op 6 juli 2018 het Algemeen Bestuur van 
de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z ) heeft besloten dat GGD 
Groningen wordt verzelfstandigd. 
 
Onderdeel van de invoering van de verzelfstandiging is een wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling, waarvan de voorbereiding in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden.   
 

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 te voldoen aan de eerdere kaderstellende 

besluitvorming in het proces en om de verzelfstandiging en daaraan verbonden werkzaamheden 

door te kunnen voeren.  

De voorgestelde wijziging is compleet en voorzien van de benodigde algemene en artikelsgewijze 

toelichting. 

Op grond van het bovenstaande en de informatie in de bijlagen is het voorstel aan de raad om het 

college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de GR per 1 oktober 2019 te 

wijzigen.  

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. Mocht dit wel 

gebeuren, dan ontstaat er een andere situatie die nu niet voorzien is , maar waar nu ook niet op 

ingespeeld hoeft te worden.  
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9.Financiële paragraaf 

Op dit moment worden geen frictiekosten verwacht door de verzelfstandiging van de GGD. Op 6 juli 

2018 is in het Algemeen Bestuur een besluit genomen over de positionering van de GGD en is 

gekozen voor de variant “zelfstandige GGD met gedeeltelijke ondersteuning van het Shared Service 

Center van de gemeente Groningen”. Dit was de variant waarbij geen frictiekosten werden 

verwacht. Dit is nog steeds het uitgangspunt bij de verzelfstandiging. 

10. Communicatie 
Na vaststelling moet de gewijzigde regeling bekend worden gemaakt in de Staatscourant.  
Omdat Groningen de vestigingsplaats van de regeling is, zal de gemeente Groningen hiervoor 
zorgen ( art. 26 lid 4 jo. lid 1 Wgr).  
 

11.Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De stukken zijn intern afgestemd ten aanzien van juridische, financiële en communicatie aspecten. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

Bijlagen: 

1. Brief d.d. 26 april 2019 voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling PG&Z; 

2. Regeling tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z; 

3. Toelichting Gemeenschappelijke Regeling PG&Z; 

4. Tekst huidige Gemeenschappelijke Regeling naast voorstel wijziging.   


