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Wijziging GR OGZ naar GR GGD West-Brabant

Steenbergen; 14 januari 2014

Aan de raad,
1.
Inleiding
De GGD West-Brabant heeft per brief van 2 december jl. gevraagd aan de deelnemende gemeenten in te
stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ)
naar de gemeenschappelijke regeling GGD West- Brabant. De aanpassing is op 14 november 2013 door
het AB van de GROGZ vastgesteld.
2.
Achtergrond
De geldende gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) is aan
actualisatie toe. Om 3 redenen is er nu aanleiding om de GROGZ aan te passen:
de Wet collectieve preventie is overgegaan in de Wet publieke gezondheid met een aantal
nieuwe bepalingen;
een aantal taken en bepalingen in de huidige regeling gebeurt in de praktijk niet meer (o.a.
ambulancezorg, GHOR en huiselijk geweld);
de concept-regeling sluit aan bij de nieuwe structuren van Kadernota en Beleidsbegroting van de
GGD West-Brabant..
3.
Overwegingen
De GR OGZ is aan actualisatie toe
De Wet collectieve preventie volksgezondheid is vervangen door de Wet publieke gezondheid, met een
aantal nieuwe bepalingen. Het is nu een regeling tussen de colleges van B&W en niet meer tussen raden,
colleges én burgemeesters. Daarnaast gebeurt een aantal taken en bepalingen in de praktijk niet meer
vanuit deze regeling (o.a. huiselijk geweld, ambulancezorg en de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen). Daarom is een nieuwe regeling aan de orde die ook beter aansluit ook bij de
gegroeide praktijk van het werken met de kadernota en de beleidsbegroting van de GGD.
College is eerst na goedkeuring van de Raad bevoegd om de regeling vaststellen
Artikel 1, lid 2 en lid 3 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn van toepassing bij het
wijzigen van een gemeenschappelijke regeling. Dit artikel stelt dat een college alleen na goedkeuring van
de Raad bevoegd is om de regeling vast te stellen. Overigens kan deze toestemming alleen worden
onthouden door de Raad wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
4.
Middelen
De wijziging van de GR heeft geen invloed op beleidsbegroting van GGD West-Brabant.
5.
Risico's
Aangezien het hier een wijziging van een gemeenschappelijke regeling betreft, betekent dit dat bij een
meerderheid van stemmen de wijziging wordt doorgevoerd, ook al is een gemeente niet akkoord met de
voorgestelde wijziging.

Ter Inzage ligt: gewijzigde gemeenschappelijke regeling

6. Communicatie/Aanpak
Het raadsbesluit en het collegebesluit inzake de wijziging van de GR OGZ naar de GR GGD WestBrabant aan het Algemeen Bestuur van de GGD bekend maken en het college de gewijzigde GR laten
ondertekenen.
7. Voorstel
In te stemmen met het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant onder
intrekking van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
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