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14-12-2022 
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Notitie Gemeenschappelijk kader voor aanpassing van 

gemeenschappelijke regelingen  

 

Opsteller P. Lamers 

 

Datum 

 

02-12-2022 

Korte omschrijving 

 

 

Op 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke 

regelingen (WGR) in werking getreden. In bijgaand 

gemeenschappelijk regionaal kader, dat is opgesteld door de GGD, 

Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en MRE, zijn de belangrijkste 

wetswijzigingen beschreven. Bij veel onderwerpen is er ruimte 

voor een GR om er een eigen invulling aan te geven. Bijgaand 

kader omschrijft een aantal uitgangspunten en bevat adviezen 

voor de eigen invulling van onderwerpen per GR. Uiteindelijk zal 

het AB van de GGD de uitgangspunten voor de aan te passen 

gemeenschappelijke regeling moeten vaststellen alsmede 

richtinggevende uitspraken moeten doen over verdere invulling. 

Wat betreft de mogelijkheid om bij de GGD een adviescommissie 

te installeren waarin raadsleden zitten, adviseert het DB om 

daarvan af te zien maar gebruik te maken van de Raadstafel 21 

die reeds bij de MRE aanwezig is. De GGD kan desgewenst bij die 

Raadstafel 1 of 2 keer per jaar een onderwerp agenderen. 

Wat betreft de invulling van participatie van burgers: de GGD 

beschikt bij de Ambulancezorg reeds over een Cliëntenraad 

(wettelijk verplicht) en bij Publieke Gezondheid legt de GGD 

regelmatig vragen voor aan een digitaal klantenpanel. Ook voert 

de GGD regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. 

 

Voorstel:  

1. Onderschrijven van de 4 uitgangspunten zoals die beschreven 

staan in het gemeenschappelijk kader:  

- Het eigen AB-lid is het eerste aanspreekpunt voor college 

en raad; 

- De afspraken die gemaakt worden over de eigen invulling 

van de beleidsruimte moeten passen bij de omvang, 
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taken en bevoegdheden van de betreffende GR (en 

kunnen dus verschillen per GR); 

- De nieuwe instrumenten die de wet biedt voor vergroting 

van de inhoudelijke betrokkenheid van raden bij een GR, 

inzetten waar deze meerwaarde hebben en in verbinding 

met de financiële kaders; 

- Voor de invulling van de P&C-cyclus gelden de minimale 

wettelijke termijnen maar voor de invulling ervan kunnen 

per GR ruimere afspraken worden gemaakt. 

2. Vanuit het AB richtinggevende uitspraken doen over: 

a. De wenselijkheid en meerwaarde om een 

adviescommissie bij de GGD te installeren waarin 

raadsleden deelnemen. 

b. Welke zwaarwegende besluiten van het AB (naast het 

vaststellen van de begroting of begrotingswijzigingen) 

voor een zienswijze aan raden worden voorgelegd. 

c. Op welke wijze het AB haar actieve informatieplicht 

richting colleges en raden ingevuld wil zien. 

d. De wijze waarop het AB invulling wil geven aan de 

participatie van burgers en andere belanghebbenden. 

e. De termijn voor de zienswijze procedure op de 

ontwerpbegroting vaststellen van 15 maart tot 8 juni. 

f. Een bepaling in de gemeenschappelijke regeling over de 

evaluatie van de regeling. 

g. De voorwaarden die het AB wil hanteren voor het 

uittreden van een deelnemende gemeente uit de GR. 

3. De directie van de GGD de opdracht geven om vanuit 

voornoemde uitgangspunten en richtinggevende uitspraken 

een concepttekst voor een nieuwe gemeenschappelijke 

regeling aan het AB voor te leggen. 

4. Instemmen met de planning zoals opgenomen in de bijlage 

van het gemeenschappelijk kader. 

Behandeling van 

agendapunt: 

 

Besluitvormend 

Consequenties 

Financieel/personeel 

 

 

Advies GGD  
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BESLUIT 

 

Datum besluit: 

 

 

Voorstel akkoord Kies een item. Handtekening directeur  

 

 

 

Voorstel gewijzigd 

 

Kies een item. 

Besluit 

 

 

 


