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Voorstel:
In te stemmen met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling GGD Ijsselland. 
 
 
Inleiding:
Per 1 januari aanstaande zal de veiligheidsregio IJsselland formeel van start gaan. In de veiligheidsregio 
IJsselland worden de taken van de brandweer en de GHOR ondergebracht. Hiervoor wordt een aparte 
gemeenschappelijke regeling opgericht. Voor de overblijvende taken bij de regio zal dus een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling moeten worden afgesloten tussen de deelnemende gemeenten. De 
overblijvende taken liggen met name op het terrein van de publieke gezondheidszorg (GGD) en het bureau 
Halt. Omdat hoofdzakelijk taken van de Gezondheidsdienst overblijven is gekozen om de 
gemeenschappelijke regeling een nieuwe naam te geven: de gemeenschappelijke regeling GGD 
IJsselland.  
 
Het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling is op grond van de Wet collectieve preventie 
volksgezondheid een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad 
moet op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming verlenen voor het 
aangaan van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad mag de toestemming slechts onthouden 
wegens strijd met de wet of het algemeen belang.  
 
De gemeenschappelijke regeling is een ongewijzigde voortzetting van de overblijvende taken van de 
Regio IJssel-Vecht. Over de inhoud van de taken behoeft dan ook geen discussie plaats te vinden. Op dit 
moment wordt onderzocht of de taken op het gebied van milieu, recreatie & toerisme en 
volwasseneneducatie buiten de regio geplaatst kunnen worden. In de loop van 2008 vindt hierover 
bestuurlijke besluitvorming plaats. Zolang deze taken nog binnen deze gemeenschappelijke regeling 
worden uitgevoerd blijven hierin ook enkele specifieke bevoegdheden op het gebied van milieu 
omschreven. Wanneer deze taken voor 1 januari 2009 komen te vervallen, komt ook de tekst in de 
gemeenschappelijke regeling hierover te vervallen.  
 
Gemeenschappelijke regeling 
Conform de oude gemeenschappelijke regeling kent ook de nieuwe regeling een algemeen bestuur (AB), 
dagelijks bestuur (DB), een voorzitter en portefeuillehouders overleggen.  
 



 
 
 

  

 
   

 

Alle colleges van B&W wijzen een lid en een plv. lid aan voor het algemeen bestuur. Uit de leden van het 
AB worden de leden van het DB gekozen. Het db kan een of meer portefeuillehoudersoverleggen instellen 
voor bestuurlijk overleg en afstemming van de taken die de GGD IJsselland uitvoert.  
 
De leden van het algemeen bestuur verschaffen raad of college van zijn gemeente alle inlichtingen die 
worden verlangd. Jaarlijks voor 1 april wordt de ontwerp begroting en de ontwerp meerjarenraming 
opgesteld en toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen hun zienswijze 
over de begrotingen aan het ab kenbaar maken.  
 
Alternatieven:
Niet van toepassing. 
 
Financieel kader:
Past binnen de begroting 
De financiële consequenties zijn verwerkt in de programmabegroting 2009. Deze leiden niet tot extra 
kosten.  
 
 
Communicatie:
Het bestuur van de Regio Ijssel-Vecht in kennisstellen van uw besluit.  
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


