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Geacht college, 

Met deze brief stellen wij u voor: 
te besluiten tot de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, conform 
de bepalingen opgenomen in het bijgevoegde concept 'Besluit tot vaststelling van de derde 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland' van het algemeen bestuur van 
GGD IJsselland; 
de wijzigingsvoorstellen om toestemming voor te leggen aan uw gemeenteraad; 
uw besluit vóór 14 oktober 2016 aan ons toe te sturen. 

Toelichting 
De gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland is als het ware de 'grondwet' voor onze GGD 
en vormt de basis van de samenwerking. Een groot deel van de regeling is gebaseerd op de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, andere bepalingen vloeien voort uit afspraken die onze gemeenten 
hebben gemaakt over de manier van samenwerken. 

Er zijn drie redenen om de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland te wijzigen: 
Doorvoeren van wijzigingen die 'op de plank lagen', zoals het wegvallen van de Halt-taak bij 
GGD IJsselland; 
Veranderingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari 2015; 
Actualiseren van de regeling op voorstellen in het kader van de vernieuwing van de governance 
ten aanzien van GGD IJsselland en op de meest actuele inzichten over vormgeving van 
regelgeving (VNG). 

Voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is besluitvorming door de colleges van 
burgemeester en wethouders nodig. Met instemming van het algemeen bestuur van GGD IJsselland 
leggen wij u daarom deze wijzigingsvoorstellen voor. 
Voor het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling heeft een college toestemming van de 
gemeenteraad nodig. Deze kan overigens alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of 
het algemeen belang (art. 1 Wgr). 
Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer in de vergadering van het algemeen 
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bestuur is gebleken dat ten minste twee derde van de colleges van de deelnemende gemeenten tot 
de wijziging hebben besloten. 
De wijziging van de regeling treedt vervolgens in werking na bekendmaking. Het gemeentebestuur 
van de in de regeling aangewezen gemeente, in ons geval de gemeente Zwolle, zendt de regeling 
aan gedeputeerde staten en maakt de inhoud van de wijziging van de regeling bekend in de 
Staatscourant. 

De wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt in het bijgevoegde concept-besluit van het algemeen bestuur 
van GGD IJsselland tot vaststelling van de derde wijziging per 1 januari 2017 van de 
gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. De toelichting op het concept-besluit tot vaststelling 
van de derde wijziging geeft een nadere uitleg van elke voorgestelde wijziging. 
Voor het totaaloverzicht is ook de concepttekst van de gemeenschappelijke regeling opgenomen 
waarin de wijzigingsvoorstellen al zijn verwerkt. 

Voor de besluitvorming over de 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland staat het 
volgende tijdpad voor ogen: 

Verqaderinq DB 19 mei 2016 
Vergadering algemeen bestuur - instemmen met 23juni2016 
wijzigingsvoorstellen en voorteooen aan colleges. 
Toezending aan gemeenten voor besluitvorming in colleges 24 juni 2016- reactietermijn tot 14 
en procedure verkriiqen toestemrninq van raden oktober 2016 
Verzamelen reacties tot 14 oktober 2016 
Vergadering DB: 10 november 2016 
* inventarisatie reacties gemeenten 
* voorbereiding besluitvorming AB 
Vergadering AB vaststellen aanpassing 15 december2016 
oerneenschaooeülke recelinc 
Verzoek aan Zwolle toesturen regeling aan GS en z.s.m. na 15 december 2016 
bekendmaktno reqelinq (voor 1 januari 2017) 
lnwerkinqtredinq wiiziqinqen reçielinçi 1 januari 2017 

Voor de besluitvorming in uw college en raad zijn concept-besluiten toegevoegd. 

Hoogachtend, 
het dagelijks bestuur.' 

Overzicht bijlagen: 
concept-besluit van het algemeen bestuur van GGD IJsselland tot vaststelling van de derde 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; 
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toelichting op het concept-besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling van de derde 
wijziging; 
concepttekst van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland waarin de concept 
wijzigingen zijn verwerkt; 
concept-besluit college van burgemeester en wethouders; 
concept-raadsbesluit. 


