




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juli 2010, nummer 104; 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen van hoofdstuk XIII van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland 2009;; 
 
overwegende dat: 
 


− in de Wet Publieke Gezondheid de verplichting is/wordt opgenomen dat de colleges van burgemeester 
en wethouders die op grond van de (concept-)Wet veiligheidsregio’s behoren tot één regio, via het 
treffen van een gemeenschappelijke regeling moeten zorgen voor de instelling en instandhouding van 
één regionale gezondheidsdienst in die regio. Deze congruentie-eis betekent voor GGD IJsselland dat 
de gemeente Deventer toe dient te treden tot en de gemeenten Hattem en Heerde uit dienen te treden 
uit de Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland; 


− de gemeente Hattem niet heeft gekozen voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling GGD 
Gelre-IJssel; 


− de Wet Kinderopvang in artikel 61 bepaalt dat het college van B en W van een gemeente de directeur 
GGD aanwijst als toezichthouder; 
- de taken op het gebied van milieu niet meer worden uitgevoerd binnen GGD IJsselland en de daaraan 
verbonden bevoegdheden niet meer uitgeoefend worden;  


− artikel 1 lid 2 en lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen: 
o “Lid 2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het 


treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming 
kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 


o Lid 3. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het 
toetreden tot en het uittreden uit een regeling.” 


 


 
  b e s l u i t : 
 
In te stemmen met: 
1. toetreding van de gemeente Deventer tot de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland;  
2. uittreding van de gemeente Heerde uit de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; 
3. de daartoe geformuleerde  voorwaarden, aanvullende voorwaarden en wijziging van de 


gemeenschappelijke regeling; 
4. de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsseland als gevolg van:  


a. actualisering op grond van wijziging van de Wet kinderopvang; 
b. actualisering als gevolg van het wegvallen van de milieutaken. 


 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
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Voorstel:
In te stemmen met: 
1. toetreding van de gemeente Deventer tot de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland;  
2. uittreding van de gemeente Heerde uit de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; 
3. de daartoe geformuleerde  voorwaarden, aanvullende voorwaarden en wijziging van de 


gemeenschappelijke regeling; 
4. de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland als gevolg van:  


a. actualisering op grond van wijziging van de Wet kinderopvang; 
b. actualisering als gevolg van het wegvallen van de milieutaken


 
 
Inleiding:
In de Wet Publieke Gezondheid wordt opgenomen dat de colleges van burgemeester en wethouders die 
op grond van de (concept-)Wet veiligheidsregio’s behoren tot één regio, via het treffen van een 
gemeenschappelijke regeling moeten zorgen voor de instelling en instandhouding van één regionale 
gezondheidsdienst in die regio. Deze congruentie-eis betekent voor GGD IJsselland dat de gemeente 
Deventer toe moet treden tot en de gemeenten Hattem en Heerde moeten uittreden uit de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland. De gemeenten Deventer en Heerde zijn samen met beide 
betrokken GGD’en bezig met de voorbereidingen op de overgang naar een andere GGD. De gemeente 
Hattem heeft, de voorkeur aangesloten te blijven bij de huidige GGD en loopt daartoe een afzonderlijk 
traject. In afwachting van de resultaten van dit traject zal er geen besluit over de aansluiting van Hattem 
worden voorgelegd.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De bestuurlijke besluitvorming op regionaal niveau die in dit verband moet plaatsvinden, betreft de 
instemming met de toe- en uittreding en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van GGD 
IJsselland. Een gemeente kan toetreden of uittreden tot de gemeenschappelijke regeling wanneer ter 
vergadering van het Algemeen Bestuur blijkt dat de colleges van ten minste tweederde van de deelnemende 
gemeenten daarmee instemmen. Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen, wanneer ter 
vergadering van het Algemeen Bestuur blijkt dat de colleges van ten minste tweederde van de deelnemende 
gemeenten tot de wijziging hebben besloten. Voor het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een 
gemeenschappelijke regeling hebben de colleges toestemming nodig van hun gemeenteraden, zoals bedoeld 
in artikel 1 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 







 
 
 


  


 
   


 


 
De toetreding van een gemeente kan afhankelijk worden gesteld van de voldoening aan bepaalde 
voorwaarden door de betrokken gemeente (art. 54 lid 2 gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland). Bij 
het besluit tot uittreden van een gemeente dient het Algemeen Bestuur de financiële en overige gevolgen 
daarvan te regelen (art. 55 lid 2). 
 
Naast wijziging van de gemeenschappelijke regeling als gevolg van voorgestelde toe- en uittreding van 
gemeenten worden tevens wijzigingen voorgesteld ter actualisering van de gemeenschappelijke regeling. 
Dit betreft aanpassing aan de wet Kinderopvang (aanwijzen toezichthouder) en aanpassing vanwege het 
wegvallen van milieutaken als gevolg van ontvlechting van de regio IJssel-Vecht in de Veiligheidsregio 
IJsselland en de GGD IJsselland 


 
Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven. De voorgestelde besluiten en wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling 
GGD IJsselland vinden een grondslag in wettelijke bepalingen. De besluitvorming over de toetreding en 
uitreding van gemeenten vindt plaats op basis van de geformuleerde (aanvullende) voorwaarden en 
voorwaarden.  
 
Financieel kader:
Het nu voorliggende besluit heeft geen directe financiële gevolgen. Eventuele financiële gevolgen worden 
in kaart gebracht voor besluitvorming door het Algemeen Bestuur in december 2010. Indien er sprake is 
van zwaarwegende financiële gevolgen dan wordt uw raad hierover tijdig geïnformeerd.  
 
Communicatie:
Het raadsbesluit  ter kennis name toegezonden aan het algemeen bestuur van de GGD IJsselland.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





