
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 5 
12ini02328 
 
1. Onderwerp: 
 

Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel / vierde wijziging 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

25 oktober / 9e cyclus 2012 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

De gemeente Hattem moet overgaan van GGD IJsselland naar GGD Gelre-
IJssel omdat de grenzen van GGD- en de veiligheidsregio’s moeten 
samenvallen. Gelijktijdig worden enkele andere wijzigingen in de 
samenwerkingsregeling doorgevoerd waaronder een naamswijziging tot GGD 
Noord- en Oost-Gelderland. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Brief GGD Gelre-IJssel d.d. 9 juli 2012 (12ink13772) 
Brief GGD Glere-IJssel d.d. 11 juli 2012 (12 ink13938) 
  

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

- 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

GGD Gelre-IJssel 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: Mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk 

13 Meer informatie 
bij:  

E. Lenting, tel.: 
(0315) 292 414, e.lenting@oude-ijsselstreek.nl  

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 25 oktober 2012  

 

Bundelnummer : 5  
 

12int00785 

 
Onderwerp  : Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel / vierde wijziging 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het college toestemming verlenen om in te stemmen met toetreding van de gemeente Hattem tot de 
Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel 

2. Het college toestemming verlenen om de vierde wijziging van de samenwerkingsregeling vast te stellen 
 
 
Aanleiding 
De gemeente Hattem moet overgaan van GGD IJsselland naar GGD Gelre-IJssel vanwege de wettelijk 
verplichte congruentie van de GGD- en veiligheidsregio’s. Daarom moet de samenwerkingsregeling 
gewijzigd worden. Daarnaast wil men van deze gelegenheid gebruik maken om enkele andere wijzigingen, 
waaronder een naamswijziging tot GGD Noord- en Oost Gelderland, in de regeling door te voeren. 
 
De voorliggende samenwerkingsregeling is aangegaan door de colleges van de gemeenten behorend tot de 
GGD Gelre-IJssel. Gezien artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen de raden aan 
de colleges toestemming te verlenen Hattem te laten toetreden en de samenwerkingsregeling te wijzigen.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Er wordt voldaan aan de wettelijk verplichte congruentie van de GGD- en veiligheidsregio’s 
• De naam van GGD Gelre-IJssel verandert overeenkomstig de congruentie in GGD Noord- en Oost-

Gelderland 
• Aanpassing aan de gewijzigde Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (toevoegen 

wettelijk toezicht door GGD op peuterspeelzalen). 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De gemeente Hattem moet overgaan van GGD IJsselland naar GGD Gelre-IJssel vanwege de 

wettelijk verplichte congruentie van GGD- en veiligheidsregio’s 
Het Algemeen Bestuur van GGD Gelre-IJssel heeft op 5 juli 2012 ingestemd met het voorstel om de 
samenwerkingsregeling te wijzigen voor de toetreding van Hattem. Ook nodigt het Algemeen 
Bestuur het college van B&W van Hattem uit te besluiten tot toetreding per 1 januari 2013. Aan de 
voorwaarden voor toetreding door de gemeente Hattem – met name gezien de belangen van de 
huidige deelnemers – wordt voldaan. 

 
 

1.1 De wijziging van de regeling is uitgebreid voorbereid met betrokken partijen 
Dat geldt ook voor enkele andere wijzigingen in de Samenwerkingsregeling: 
a. een naamswijziging tot GGD Noord- en Oost-Gelderland, nu de congruentie van de regio 

volledig is 
b. aanpassing van de gewijzigde Wet publieke gezondheid, in het bijzonder de invoering van de 

functie van directeur publieke gezondheidc 
  c.    aanpassing aan de gewijzigde Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen  
        (toevoegen wettelijk toezicht door GGD op peuterspeelzalen)  
  d.    enkele technische wijzigingen 

  
 

Kosten, baten, dekking 
Bij de toetreding van Hattem geldt overeenkomstig de voorwaarde dat de gemeenten die al deelnemen in de 
GGD Gelre-IJssel geen financieel nadeel van de toetreding ondervinden. 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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