AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot het verlenen van toestemming voor
de derde wijziging van de
Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Gelre-IJssel.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Het college van B&W heeft besloten om, onder voorbehoud van toestemming van de raad, in te
stemmen met de derde wijziging van de Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel.
Het college van B&W beslist over wijzigingen in de genoemde Samenwerkingsregeling, maar heeft
hiervoor wel toestemming van de raad nodig. Het college van B&W vraagt u dan ook om
toestemming te geven voor het hier bovengenoemde besluit. Een kanttekening daarbij is dat de
toestemming alleen kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (art.
1, tweede en derde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen).
Aanleiding tot het voorstel
Het rijk streeft naar congruentie van GGD- en veiligheidsregio’s. De verplichting dat de werkgebieden
van de GGD’en moeten overeenstemmen met de 25 veiligheidsregio’s wordt naar verwachting in
2010 vastgelegd in de zogenoemde tweede tranche van de Wet publieke gezondheid. Om
congruentie te bereiken moeten het Overijsselse Deventer naar GGD IJsselland (Zwolle) en
andersom de Gelderse gemeenten Hattem en Heerde naar GGD Gelre-IJssel overstappen. Deventer
en Heerde willen meewerken aan de congruentie.Vanwege de congruentie dient de
Samenwerkingsregeling aangepast te worden.
Inhoudelijke toelichting
Om congruentie te realiseren zijn besluiten vereist van de gemeenten Deventer en Heerde om uit te
treden uit, respectievelijk toe te treden tot, de (gewijzigde) Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel
en de Gelre-IJsselgemeenten (waaronder Aalten) om hiermee in te stemmen en de
Samenwerkingsregeling te wijzigen.
Van de gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de Samenwerkingsregeling GGD GelreIJssel op enkele andere punten aan te passen aan recente ontwikkelingen, te weten:
- het formaliseren van de huidige bestuursamenstelling van het Dagelijks Bestuur;
- aanpassingen aan nieuwe wetgeving (de nieuwe Wet publieke gezondheid per 1 december 2008 en
een wijziging in de Wet kinderopvang per 1 januari 2010, over de toezichthoudende taak van de GGD
namens de gemeenten).
Relatie met bestaand beleid c.a.
Nota volksgezondheid 2009-2012
Afstemming met externe partijen/communicatie
Vanaf begin 2009 hebben de gemeenten Deventer en Heerde en de GGD’en IJsselland en GelreIJssel overlegd. Op bestuurlijk niveau is een stuurgroep Congruentie gevormd met de beide
wethouders volksgezondheid en DB-leden van beide GGD’en.
Op 28 september 2009 hebben de gemeenten Deventer en Heerde en de beide GGD’en in een
intentieverklaring uitgesproken te streven naar een overstap per 1 januari 2011. De gemeente
Hattem wenst vooralsnog niet deel te nemen aan de besluitvorming over congruentie.
Op 17 mei 2010 is in de stuurgroep overeenstemming bereikt over de wijze waarop per 1 januari
2011 de congruentie tot stand komt.
Tijdspad
Om de congruentie mogelijk te maken verzoekt het DB van de GGD Gelre-IJssel de deelnemende
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colleges om vóór 1 november 2010 in te stemmen met de derde wijziging van de Samenwerkingsregeling. Tijdige besluitvorming is juridisch noodzakelijk om per 1 januari 2011 de congruentie te
realiseren.
Financiële consequenties
De toe- en uittreding van de gemeenten moet worden geregeld via een wijziging van de
gemeenschappelijke regeling voor GGD Gelre-IJssel resp. GGD IJsselland. Terwijl de procedure
hiervoor tot uiterlijk oktober / november 2010 loopt, moeten tegelijkertijd de betrokken partijen nog de
(financiële) voorwaarden voor de overstap van de gemeenten uitwerken. Daarom is in het door het
college te ondertekenen besluit als voorwaarde opgenomen dat de overige gemeenten die
deelnemen in de GGD Gelre-IJssel geen financieel nadeel van de uit- en toetreding ondervinden.
Daarnaast is als voorwaarde opgenomen dat met de betrokken gemeenten definitief
overeenstemming is bereikt over de voorwaarden voor de toe- en uitreding. Het is aan het Algemeen
Bestuur om (in de vergadering van 25 november 2010) vast te stellen of is voldaan aan de twee
hiervoor genoemde voorwaarden.
Betrokken partijen hebben gezamenlijk Deloitte Accountants verzocht om de berekende
ontvlechtings- en frictiekosten te toetsen. Zo komt er een onafhankelijk getoetst, gezamenlijk beeld
van de frictiekosten. Hierover komt na de zomer meer informatie. Ook wordt er gewerkt aan een
verzoek aan de rijksoverheid om een vergoeding van de frictiekosten.
Er is gekozen voor een constructie waarbij de bijdrage van de gemeente Deventer aan GGD GelreIJssel geleidelijk overgaat naar GGD IJsselland, afhankelijk van de overdracht van personele en
materiële verplichtingen. De frictiekosten die bij GGD Gelre-IJssel achterblijven moeten binnen vier
jaar zijn afgebouwd. Hiermee kan naar mening van het DB van de GGD Gelre-IJssel worden voldaan
aan de randvoorwaarde dat de achterblijvende gemeenten geen financieel nadeel van de
congruentie ondervinden. Het college van B&W van Deventer is verzocht schriftelijk vast te leggen
dat zij middelen beschikbaar stellen voor de frictiekosten bij GGD Gelre-IJssel.

Aalten, 7 september 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2010;
gelet op het bepaalde in de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeentewet;

BESLUIT:

toestemming te verlenen voor de derde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Gelre-IJssel.

AALTEN, 19 oktober 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

