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Onderwerp
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

Steenbergen; 2 april 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden enkele wijzigingen voorgesteld in 
de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant. De redenen van 
wijziging zijn met name gelegen in de vorming van de gemeente Altena en de gemeenschappelijke 
regeling overeen te laten stemmen met de Nota Verbonden Partijen.

2. Achtergrond
De GGD West-Brabant is vanwege de vorming van de gemeente Altena een samenwerkingsverband 
tussen 16 gemeenten. De gemeente Steenbergen maakt deel uit van deze samenwerking en heeft 
het behartigen van de belangen van de gemeente op het gebied van de publieke gezondheid belegd 
bij de GGD West Brabant. Dit conform de Wet publiek gezondheid. De wijze waarop de 
samenwerking is ingericht, is juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

3. Overwegingen
De redenen van wijziging zijn met name gelegen in de vorming van de gemeente Altena en de wens 
om de gemeenschappelijk regeling in overeenstemming te brengen met de nota Verbonden 
Partijen:
1. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de 
gemeente Altena.
2. De gemeenschappelijke regeling in overeenstemming te brengen met de spelregels van de Nota 
Verbonden Partijen zodat deze congruent zijn aan elkaar. Hiervoor zijn alleen technische 
aanpassingen nodig. De GGD West-Brabant werkte al volgens deze spelregels en met deze 
wijzigingen worden deze geformaliseerd.

Hieronder worden de aanpassingen toegelicht:
Door de vorming van de gemeente Altena verandert de aanhef van de gemeenten.
In artikel 14 lid 1 en 3 is het Algemeen Bestuur toegevoegd om zo de zeggenschap en 
sturingsmogelijkheid van dit orgaan te waarborgen.
Artikel 15 wordt aangepast aan de richtlijnen van de Nota Verbonden Partijen. Vooral het 
proces rondom het meerjarenbeleidsplan, de kaderbrief en de begroting ligt hiermee 
duidelijk vast.
Artikel 19 lid 4 is toegevoegd om aan te geven wanneer een wijziging in werking treedt.
In artikel 21 lid 2 is de rol van de gemeente Breda omschreven omtrent de bekendmaking 
van wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant.
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In bijlage BBM1900319 staan deze artikelen volledig uitgeschreven met de tekst uit de huidige 
regeling en daarnaast de tekst van de voorgestelde nieuwe regeling. In bijlage BBM1900318 treft u 
het concept wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant aan. In bijlage 
BBM1900320 staan in de geconsolideerde versie van de nieuwe regeling de wijzigingen geel 
gearceerd.

Nadat de gemeenteraden van de 16 deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld te 
besluiten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt deze ter vaststelling 
geagendeerd in het AB van de GGD West-Brabant. Dit proces dient voor 1 juli 2019 te zijn behandeld 
vanwege de fusiegemeente.

4. Middelen
Er zijn geen middelen benodigd voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

5. Risico's
Als de GR van de GGD West-Brabant niet wordt aangepast, is de vermelding van de betrokken 
gemeenten bij de GR niet juist. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn per 1 
januari 2019 opgegaan in de gemeente Altena. De gevolgen zijn dan met name financieel technisch 
van aard.
Het niet aanpassen van de GR aan de Nota Verbonden Partijen heeft als consequentie dat er steeds 
discussie ontstaat over welke regels te volgen, bijvoorbeeld bij de wijze waarop reservevorming 
plaats heeft.

6. Communicatie/Aanpak
Het college verzorgt de berichtgeving naar de GGD, na besluitvorming door gemeenteraad.

7. Voorstel
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. dejongl
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