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Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

De jeugdgezondheidszorg wordt per 1 januari 2021 ondergebracht als gemeenschappelijke
taak bij de GGD Brabant-Zuidoost. Deze taak verschuift van Zuidzorg/Zorgboog naar de GGD.
Op dit moment staat de Gemeenschappelijke Regeling dit niet toe. Tevens worden twee andere
wijzigingen doorgevoerd, namelijk het specifiek benoemen van het uitvoeren van het
rijksvaccinatieprogramma en het terugbrengen van het aantal vergaderingen van het
algemeen bestuur.
B.

Voorgesteld besluit

1. Toestemming te verlenen voor het aanbrengen van de navolgende wijzigingen van de
gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost:
a. In artikel 4, lid 1, aanhef en onder d, eerste bullit, wordt de tekst
‘jeugdgezondheidszorg 4 – 18 jarigen’ gewijzigd in ‘jeugdgezondheidszorg 0 –
18 jarigen’;
b. In artikel 4, lid 1, aanhef en onder d, tweede bullit, wordt het lidwoord ‘een’
vervangen door het lid woord ‘het’;
c. In artikel 15 lid 1, betreffende de vergaderfrequentie van het dagelijks bestuur,
wordt de tekst ‘het dagelijks bestuur vergadert minimaal acht maal per jaar’
gewijzigd in ‘het dagelijks bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar’;
2. Het dagelijks bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost te machtigen de wijzigingen, als
hiervoor bedoeld, door te voeren in de tekst van de gemeenschappelijke regeling GGD
Brabant-Zuidoost;
3. Dit besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden;
4. Dit besluit aan te halen als: besluit tot instemming met de vierde wijziging van de
gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost.
C.

Inleiding

De colleges van burgemeester en wethouders van de 21 gemeenten in de regio ZuidoostBrabant besloten hebben om de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen, die nu is belegd bij
Zuidzorg en Zorgboog, per 1 januari 2021 als gemeenschappelijke taak bij de GGD BrabantZuidoost onder te brengen. Om dit mogelijk te maken moet artikel 4 eerste lid van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost (GR) worden aangepast. Op dit moment
limiteert de GR de inzet van de GGD tot jeugdgezondheidszorg 4-18. Dit voorstel beoogt de
uitbreiding van deze opdracht naar de gehele jeugdgezondheidszorg 0-18 mogelijk te maken.
Daarnaast wordt deze gelegenheid gebruikt om twee andere wijzigingen door te voeren. De
wijziging onder beslispunt 1b behelst het wijzigen van “uitvoeren van een
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rijksvaccinatieprogramma” in: “uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma.” Een
verduidelijking omdat zo duidelijk wordt verwezen naar het enige Rijksvaccinatieprogramma.
Als laatste wordt voorgesteld om het minimale aantal vergaderingen van het Algemeen
Bestuur terug te brengen naar van acht naar vier. De ervaringen van de afgelopen jaren leren
dat acht erg veel is. Dit minimale aantal verminderen naar vier voorkomt ‘vergaderen omdat
het moet’. Mocht in een jaar blijken dat er meer dan de minimale 4 vergaderingen noodzakelijk
zijn, dan kan dat.
D.

Wat willen we bereiken?

De jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2021 onderbrengen als gemeenschappelijke taak bij de
GGD Brabant-Zuidoost. Op dit moment staat de Gemeenschappelijke Regeling dit niet toe.
Tevens worden twee andere wijzigingen doorgevoerd, namelijk het specifiek benoemen van
het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma en het terugbrengen van het aantal
vergaderingen van het algemeen bestuur.
E.

Wat gaan we er voor doen?

De gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost aanpassen. De Wet
gemeenschappelijke regeling bepaalt in artikel 1, lid 2 en 3 dat een gemeenschappelijke
regeling alleen kan worden gewijzigd nadat de gemeenteraden hiervoor toestemming hebben
gegeven.
F.

Betrokken partijen

Alle 21 gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.
G.

Beheer en onderhoud

N.v.t.
H.

Financiën

N.v.t.
I.

Vervolgstappen

Als alle raden instemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD BrabantZuidoost, is de gemeenschappelijke regeling aangepast. Het Dagelijks Bestuur zal de tekst nog
verwerken ten behoeve van de bekendmaking van de gewijzigde regeling.
De bekendmaking en de inwerkingtreding van (een wijziging van) een gemeenschappelijke
regeling is neergelegd in paragraaf 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Ingevolge artikel 26 Wgr, zend het bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging (in
dit geval Eindhoven) de regeling aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Vervolgens moet
de regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend worden gemaakt door kennisgeving
van de inhoud daarvan in de Staatscourant.
J.

Communicatie

N.v.t.
K.

Bijlage(n)

Geen.
L.

Ter inzage liggende stukken

Geen.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard
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De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020,
nummer 1148478/1207245;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 mei 2020;

BESLUIT
1.

2.

3.
4.

In te stemmen met de navolgende wijzigingen van de gemeenschappelijke
regeling GGD Brabant-Zuidoost:
a.
In artikel 4, lid 1, aanhef en onder d, eerste bullit, wordt de tekst
‘jeugdgezondheidszorg 4 – 18 jarigen’ gewijzigd in
‘jeugdgezondheidszorg 0 – 18 jarigen’;
b.
In artikel 4, lid 1, aanhef en onder d, tweede bullit, wordt het lidwoord
‘een’ vervangen door het lid woord ‘het’;
c.
In artikel 15 lid 1, betreffende de vergaderfrequentie van het dagelijks
bestuur, wordt de tekst ‘het dagelijks bestuur vergadert minimaal acht
maal per jaar’ gewijzigd in ‘het dagelijks bestuur vergadert minimaal
vier maal per jaar’;
Het dagelijks bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost te machtigen de
wijzigingen, als hiervoor bedoeld, door te voeren in de tekst van de
gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost;
Dit besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden;
Dit besluit kan worden aangehaald als: besluit tot instemming met de
vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD BrabantZuidoost.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2020.
Kenmerk: 1148478/1209779
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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