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CONCEPT 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD IJSSELLAND 
 
Besluit tot vaststelling van de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland 
 
 
Het algemeen bestuur van GGD IJsselland, 
 
 
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 19 mei 2016 en 10 november 2016, 
 
 
Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen van hoofdstuk XIII van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland 2009, 
 
 
Overwegende dat: 
 
- Per 1 januari 2015 wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn doorgevoerd; 
- Halt is weggevallen als taak van GGD IJsselland; 
- de regeling in overeenstemming dient te zijn met de wensen op het gebied van de governance ten 
aanzien van GGD IJsselland; 
- aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland nodig is; 
 
 
BESLUIT 

 
1. De volgende wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland 2009 vast te 

stellen:  
 
N.b. In de linkerkolom is steeds de bestaande te vervangen tekst opgenomen, waarbij de gedeelten 
die worden gewijzigd of geschrapt cursief zijn aangegeven. In de rechterkolom staat de nieuwe tekst, 
met vetgedrukt de nieuwe tekstgedeelten en leestekens. 
 
 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1 

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan 

onder: 

a GGD: GGD IJsselland, het openbaar lichaam als 

bedoeld in artikel 2, lid 1; 

b deelnemende gemeenten: de aan deze regeling 

deelnemende gemeenten: Dalfsen, Deventer, 

Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, 

Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, 

Zwartewaterland en Zwolle; 

c gebied: het gezamenlijk grondgebied van de 

deelnemende gemeenten; 

Artikel 1 

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 
- algemeen bestuur:  het algemeen bestuur als bedoeld 

in artikel 12 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen; 

- dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in 
artikel 14 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen; 

- deelnemende gemeenten: de aan deze regeling 
deelnemende gemeenten: Dalfsen, 
Deventer, Hardenberg, Kampen, 
Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, 
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d Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van 

de provincie Overijssel; 

e voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 18; 
f het Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur als 

bedoeld in artikel 14 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen; 

g Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur als 
bedoeld in artikel 12 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

h het college: het college van burgemeester en 
wethouders van een deelnemende gemeente.  

2. Onder Gemeentewet verstaat deze regeling, met 
uitzondering van Hoofdstuk XI, de Gemeentewet, 
bedoeld in artikel VIIIa van de Wet dualisering 
gemeentebestuur.  

3. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet 

of van enige andere wet of wettelijke regeling van 

overeenkomstige toepassing worden verklaard, 

treden GGD IJsselland, het Algemeen Bestuur, het 

Dagelijks Bestuur en de voorzitter in de plaats van 

respectievelijk de gemeente, de raad, het college 

en/of de burgemeester in die artikelen. 

 

Staphorst, Steenwijkerland, 
Zwartewaterland en Zwolle; 

- de regeling:  de gemeenschappelijke 
regeling GGD IJsselland. 

- gebied: het gezamenlijk grondgebied van 

de deelnemende gemeenten; 

- gedeputeerde staten:    gedeputeerde staten van de 

provincie Overijssel; 

- GGD: GGD IJsselland, het openbaar 

lichaam als bedoeld in artikel 2, lid 

1; 

- het college: het college van burgemeester en 

wethouders van een deelnemende 

gemeente. 

- voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 

18; 

 

  

 
 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 5 
Ter behartiging van de in artikel 3 bedoelde belangen 
heeft het samenwerkingsverband, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 7, de volgende taken en specifieke 
bevoegdheden:  
 
1. wettelijke taken en bevoegdheden als GGD:  

1e) het instellen en in standhouden van een 
gezondheidsdienst als bedoeld in de 
artikelen 14, eerste lid, en 15 van de Wet 
Publieke Gezondheid;  

2e) de taken en bevoegdheden, die de Wet 
Publieke Gezondheid aangeeft voor het 
bestuur van de gezondheidsdienst;  

3e) het houden van toezicht als bedoeld in 
hoofdstuk 4 van de Wet Kinderopvang. 

 
2. taken en bevoegdheden in vrijwillige samenwerking: 

a taken op het terrein van gemeentelijke 
overheidszorg, die gemeenten, collectief of 
afzonderlijk, aan het samenwerkingsverband 
opdragen met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 6, leden 2 tot en met 4, daaronder 
begrepen de taken waarvoor GGD IJsselland 
beschikt over de specifieke bevoegdheden, 
hierna genoemd bij onderdeel b. 

b openbare orde: 
het instellen en instandhouden van een Halt-
bureau ter uitvoering van repressieve taken, als 
bedoeld in de Wet Justitie-subsidies en de 
Aanwijzingsregeling Halt-bureaus, en van 

Artikel 5 
Ter behartiging van de in artikel 3 bedoelde belangen heeft 
het samenwerkingsverband, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 7, de volgende taken en specifieke 
bevoegdheden:  
 

1. wettelijke taken en bevoegdheden als GGD:  
a. het instellen en in standhouden van een 

gezondheidsdienst als bedoeld in de artikelen 14, 
eerste lid, en 15 van de Wet Publieke Gezondheid;  

b. de taken en bevoegdheden, die de Wet Publieke 
Gezondheid aangeeft voor het bestuur van de 
gezondheidsdienst;  

c. het houden van toezicht als bedoeld in hoofdstuk 1 
afdeling 4 van de Wet Kinderopvang. 

 
2. taken en bevoegdheden in vrijwillige 

samenwerking: 
a. taken op het terrein van gemeentelijke 

overheidszorg, die gemeenten, collectief of 
afzonderlijk, aan het samenwerkingsverband 
opdragen met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 6, leden 2 tot en met 4; 
 
 
 

b. de bevoegdheid tot het aanwijzen van een 
gemeentelijk lijkschouwer als bedoeld in de Wet op 
de lijkbezorging voor de deelnemende gemeenten. 
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gemeentelijke preventietaken;  
c  de bevoegdheid tot het aanwijzen van een 

gemeentelijk lijkschouwer als bedoeld in de Wet 
op de lijkbezorging voor de deelnemende 
gemeenten. 

 
 
Artikel 6 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 6 
1. GGD IJsselland voert periodiek bestuurlijk overleg 

met de deelnemende gemeenten omtrent de inhoud 
en het niveau van uitvoering van wettelijke taken, 
genoemd in artikel 5, lid 1, voor de komende vier 
jaren. De inhoud en het niveau van de uitvoering van 
deze taken worden voor een periode van vier jaar 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 

Artikel 6 
1. GGD IJsselland voert periodiek bestuurlijk overleg met 

de deelnemende gemeenten omtrent de inhoud en het 
niveau van uitvoering van wettelijke taken, genoemd in 
artikel 5, lid 1. De inhoud en het niveau van de 
uitvoering van deze taken worden een keer per 
bestuursperiode vastgesteld door het algemeen 
bestuur en jaarlijks geactualiseerd door het 
dagelijks bestuur.  

 
 
Artikel 8 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 8 
1. De bevoegdheden van GGD IJsselland, genoemd in 

artikel 5 van deze regeling, kunnen worden 
gewijzigd in geval van noodzakelijke aanpassing 
aan landelijke en/of Europese wetgeving. Het 
Algemeen Bestuur dient tot de wijziging te 
besluiten. 

Artikel 8 
1. De bevoegdheden van GGD IJsselland, genoemd in 

artikel 5 van deze regeling, kunnen worden gewijzigd 
in geval van noodzakelijke aanpassing aan landelijke 
en/of Europese wetgeving. Het algemeen bestuur 
dient tot de wijziging te besluiten. Het algemeen 
bestuur kan niet besluiten tot het overdragen van 
bevoegdheden van de deelnemers aan het bestuur 
van GGD IJsselland. 

 
 
In artikel 13 vervalt lid 3: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 13 
3. De artikelen 40, 41, 43 en 45 tot en met 48 van de 

Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

 
 
Artikel 14 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 14 
1 De leden van het Dagelijks Bestuur treden als lid van 

dat bestuur af op de dag, waarop de zittingsperiode 
van de leden van het Algemeen Bestuur afloopt. Zij 
zijn terstond herkiesbaar. Zij blijven hun functie 
waarnemen tot het tijdstip waarop het Algemeen 
Bestuur uit zijn midden een nieuw Dagelijks Bestuur 
heeft aangewezen. 
 
 
 

Artikel 14 
1. Een lid van het dagelijks bestuur treedt af als lid van 

dat bestuur op de dag, waarop de zittingsperiode 
eindigt van het college van burgemeester en 
wethouders waarvan dat lid deel uitmaakt. Leden 
van het dagelijks bestuur blijven hun functie 
waarnemen tot het tijdstip waarop het algemeen 
bestuur uit zijn midden een nieuw dagelijks bestuur 
heeft aangewezen. 

 
 
Artikel 16 lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 
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Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 16 
1. De artikelen 53 tot en met 59 van de Gemeentewet 

zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16 
2. De artikelen 53 tot en met 59a van de Gemeentewet 

zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
 
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 17 
1. Het Dagelijks Bestuur is belast met en bevoegd tot de 

dagelijkse leiding van GGD IJsselland. Hiertoe 
behoort: 
a. de voorbereiding van al hetgeen aan het 

Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing 
zal worden voorgelegd; 

b. de uitvoering van de besluiten van het Algemeen 
Bestuur;  

c. het beheer van de activa en de passiva van GGD 
IJsselland. 

d. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is 
opgedragen, voor de controle op het geldelijk 
beheer en de boekhouding; 

e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, 
zowel in als buiten rechte, en het doen van alles 
wat nodig is ter voorkoming van verjaring en 
verlies van recht of bezit; 

f. de benoeming, schorsing, het ontslag, dan wel de 
tewerkstelling op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht van personeel in dienst van GGD 
IJsselland, een en ander behoudens het 
bepaalde in artikel 41 en verder voor zover het 
Algemeen Bestuur zich de betreffende 
bevoegdheden niet heeft voorbehouden; 

g. gedurig toezicht op al wat GGD IJsselland 
aangaat. 

2. Het Algemeen Bestuur kan aan het Dagelijks Bestuur 
bevoegdheden overdragen. Dit geldt niet voor: 
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 
b. het vaststellen van de jaarstukken; 
c. het vaststellen van verordeningen; 
d. het nemen van besluiten, als bedoeld in de 

artikelen 54 tot en met 57. 
 

Artikel 17 
1. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur 

bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de 
bevoegdheid zich daartegen verzet. Het algemeen 
bestuur kan niet de bevoegdheid overdragen tot: 

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 
b. het vaststellen van de jaarrekening; 
c. het vaststellen van verordeningen door 

strafbepaling of bestuursdwang te handhaven; 
d. het nemen van besluiten, als bedoeld in de artikelen 

54 tot en met 57. 
 
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd: 

a. het dagelijks bestuur van GGD IJsselland te 
voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of 
de regeling het algemeen bestuur hiermee is 
belast. Hiertoe behoort het beheer van de activa 
en de passiva van GGD IJsselland en de zorg, 
voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, 
voor de controle op het geldelijk beheer en de 
boekhouding; 

b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te 
bereiden en uit te voeren; 

c. regels vast te stellen over de ambtelijke 
organisatie van GGD IJsselland; 

d. tot benoeming, schorsing, het ontslag, dan wel de 
tewerkstelling op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht van personeel in dienst van GGD 
IJsselland, een en ander behoudens het bepaalde in 
artikel 41 en verder voor zover het algemeen 
bestuur zich de betreffende bevoegdheden niet 
heeft voorbehouden; 

e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van 
GGD IJsselland te besluiten, met uitzondering 
van privaatrechtelijke rechtshandelingen als 
bedoeld in artikel 31a van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen; 

f. te besluiten namens GGD IJsselland, het 
dagelijks bestuur of het algemeen bestuur 
rechtsgedingen, bezwaarprocedures of 
administratief beroepsprocedures te voeren of 
handelingen ter voorbereiding daarop te 
verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor 
zover het het algemeen bestuur aangaat, in 
voorkomende gevallen anders beslist; 

g. tot het aanwijzen van een gemeentelijk 
lijkschouwer als bedoeld in de Wet op de 
lijkbezorging voor de deelnemende gemeenten. 
 

3. Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is 
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besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle 
conservatoire maatregelen, zowel in als buiten 
rechte, en doet wat nodig is ter voorkoming van 
verjaring of verlies van recht of bezit; 

 
4. Het dagelijks bestuur kan een of meer leden van het 

dagelijks bestuur machtigen tot uitoefening van zijn 
bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de 
bevoegdheid steunt zich daartegen verzet. 

 

 
 
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 19 
1 De voorzitter is belast met de leiding van de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur. 

2 Hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van 
zaken. De artikelen 75 en 273 van de Gemeentewet 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

3 De voorzitter vertegenwoordigt GGD IJsselland in en 
buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging 
opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon. 
In rechtsgedingen tussen GGD IJsselland en de 
gemeente, waarvan de voorzitter lid van het bestuur 
is, wordt hij vervangen door een lid van het Dagelijks 
Bestuur dat geen lid van het bestuur van de 
betreffende gemeente is. 
 

Artikel 19 
1. De voorzitter is belast met de leiding van de 

vergaderingen van het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur. Hij draagt zorg voor een spoedige 
afdoening van zaken.  

2. De voorzitter vertegenwoordigt GGD IJsselland in en 
buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen 
aan een door hem aan te wijzen persoon. 
In rechtsgedingen tussen GGD IJsselland en de 
gemeente, waarvan de voorzitter lid van het bestuur is, 
wordt hij vervangen door een lid van het dagelijks 
bestuur dat geen lid van het bestuur van de betreffende 
gemeente is. 

 

 
 
Artikel 21 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

3. Artikel 94 van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing. 

3. Artikel 22 van de Gemeentewet is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
 
Artikel 23 lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

2 Hij gaat pas over tot instelling van een commissie als 
bedoeld in lid 1 na verkregen toestemming van de 
raden van elk van de deelnemende gemeenten. 
 

2. Hij gaat pas over tot instelling van een commissie als 
bedoeld in lid 1 nadat de raden van de deelnemende 
gemeenten van dit voornemen op de hoogte zijn 
gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun 
wensen en bedenkingen ter kennis van het 
algemeen bestuur te brengen.  

 
 
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 31 
1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd verordeningen 

vast te stellen, die nodig zijn ter regeling van 
personele, organisatorische en huishoudelijke zaken. 

2 Het Algemeen Bestuur is bevoegd verordeningen 
vast te stellen binnen het kader van de taken zoals 

Artikel 31 
Het algemeen bestuur is bevoegd verordeningen vast te 
stellen binnen het kader van de taken zoals bedoeld in 
artikel 4 en artikel 5. 
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bedoeld in artikel 4 en artikel 5. 

 
 
Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 32 
Het Dagelijks Bestuur stelt een ontwerp van een 
verordening, als bedoeld in artikel 31, lid 2, op en wint 
daarover advies in van het desbetreffende 
portefeuillehoudersoverleg respectievelijk de 
desbetreffende commissie als bedoeld in de artikelen 20, 
21, 22 en 23. 

Artikel 32 
Het dagelijks bestuur stelt een ontwerp van een 
verordening, als bedoeld in artikel 31, op en wint daarover 
advies in van het desbetreffende portefeuillehoudersoverleg 
respectievelijk de desbetreffende commissie als bedoeld in 
de artikelen 20, 21, 22 en 23. 
 

 
 
Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 33 
Het Dagelijks Bestuur zendt het ontwerp van een 
verordening als bedoeld in artikel 31, lid 2, vergezeld van 
de ontvangen adviezen, aan de deelnemende 
gemeenten, die hun beschouwingen binnen drie 
maanden ter kennis van het Algemeen Bestuur kunnen 
brengen. 

Artikel 33 
Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van een 
verordening als bedoeld in artikel 31, vergezeld van de 
ontvangen adviezen, aan de deelnemende gemeenten, die 
hun beschouwingen binnen drie maanden ter kennis van 
het algemeen bestuur kunnen brengen. 

 
 
Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 35 
1 Het Dagelijks Bestuur zendt onverwijld de 

verordening, bedoeld in artikel 31, lid 2, na 
vaststelling toe aan de raden van de deelnemende 
gemeenten en aan de verder bij wettelijk voorschrift 
daartoe aangewezen besturen en functionarissen. 

2 De artikelen 139 tot en met 144 van de 
Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 35 
1. Het dagelijks bestuur zendt onverwijld de verordening, 

bedoeld in artikel 31, na vaststelling toe aan de raden 
van de deelnemende gemeenten en aan de verder bij 
wettelijk voorschrift daartoe aangewezen besturen en 
functionarissen. 

2. Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten 
die algemeen verbindende voorschriften inhouden 
gebeuren volgens de artikelen 32k en 32l van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 
 
Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 37 
Voor zover een verordening als bedoeld in de artikelen 
31, lid 2, en 36 voorziet in hetzelfde onderwerp als een 
verordening van een deelnemende gemeente, regelt de 
eerstbedoelde verordening de onderlinge verhouding. Zij 
kan bepalen dat de gemeentelijke verordening voor het 
gehele gebied dan wel voor een gedeelte daarvan geheel 
of gedeeltelijk ophoudt te gelden. 

Artikel 37 
Voor zover een verordening als bedoeld in de artikelen 31 
en 36 voorziet in hetzelfde onderwerp als een verordening 
van een deelnemende gemeente, regelt de eerstbedoelde 
verordening de onderlinge verhouding. Zij kan bepalen dat 
de gemeentelijke verordening voor het gehele gebied dan 
wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk 
ophoudt te gelden. 

 
 
De leden 3 en 5 van artikel 41 worden als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

3 Hij woont de vergaderingen bij van het Algemeen 
Bestuur en van het Dagelijks Bestuur; in deze 

3. De directeur publieke gezondheid/secretaris woont 
de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van 
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vergaderingen heeft hij een adviserende stem. 
5 Het Dagelijks Bestuur regelt de vervanging van de 

directeur publieke gezondheid/secretaris bij zijn 
verhindering of ontstentenis. 

het dagelijks bestuur; in deze vergaderingen heeft de 
directeur publieke gezondheid/secretaris een 
adviserende stem. 

5. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de 
directeur publieke gezondheid/secretaris bij diens 
verhindering of ontstentenis. 

 
 
Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 45 
Het Algemeen Bestuur regelt, overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 
Ambtenarenwet 1929, de rechtspositie van de 
medewerkers van GGD IJsselland, die ambtenaar zijn, 
alsmede van het personeel van GGD IJsselland, 
werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

Artikel 45 
Het dagelijks bestuur regelt, overeenkomstig het bepaalde 
in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet 1929, de 
rechtspositie van de medewerkers van GGD IJsselland, die 
ambtenaar zijn, alsmede van het personeel van GGD 
IJsselland, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht. 

 
In artikel 46 vervalt lid 5: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

5 Het Algemeen Bestuur kan, met inachtneming van bij 
algemene maatregel van bestuur gestelde regels, 
voor afzonderlijke taken en activiteiten van GGD 
IJsselland een bedrijf instellen. Het Dagelijks Bestuur 
zendt een dergelijk besluit binnen twee weken na 
vaststelling door het Algemeen Bestuur aan 
Gedeputeerde Staten. 

6 Het Dagelijks Bestuur stelt regels vast omtrent de 
verzekering van eigendommen en gelden van GGD 
IJsselland tegen benadeling door haar personeel of 
door anderen.  

5. Het dagelijks bestuur stelt regels vast omtrent de 
verzekering van eigendommen en gelden van GGD 
IJsselland tegen benadeling door haar personeel of 
door anderen. 

 
 
In artikel 47 vervalt lid 11 en de leden 1, 4, 5, 7 en 9 worden als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 47 
1 Het Dagelijks Bestuur maakt elk jaar voor 1 april de 

ontwerp-begroting en de ontwerp-meerjarenraming 
op en zendt deze toe aan de raden van de 
deelnemende gemeenten.  

4 De ontwerp-begroting en de ontwerp-
meerjarenraming worden door de zorg van de 
besturen van de deelnemende gemeenten voor een 
ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de 
kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, 
tweede en derde lid van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing.  

5 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen 
bij het Dagelijks Bestuur voor 1 juni hun zienswijze 
omtrent de ontwerp-begroting en de ontwerp-
meerjarenraming naar voren brengen. 

7 Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en de 
meerjarenraming vast voor 1 juli van het jaar, 
voorafgaand aan dat waarvoor de begroting moet 
dienen.  

9 Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen 
twee weken na vaststelling door het Algemeen 

Artikel 47 
1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting en de 

ontwerp-meerjarenraming acht weken voordat zij aan 
het algemeen bestuur worden aangeboden toe aan 
de raden van de deelnemende gemeenten. 

4. De ontwerpbegroting en de ontwerpmeerjarenraming 
worden door de zorg van de besturen van de 
deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage 
gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 
 
 
 

5. De raden van de deelnemende gemeenten hebben 
acht weken de gelegenheid om bij het dagelijks 
bestuur hun zienswijze omtrent de ontwerpbegroting en 
de ontwerpmeerjarenraming naar voren te brengen.  

7. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de 
meerjarenraming vast voor 18 juli van het jaar, 
voorafgaand aan dat waarvoor de begroting moet 
dienen.  

9. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee 
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Bestuur, in ieder geval voor 15 juli, aan 
Gedeputeerde Staten.  

11 Artikel 189, derde lid van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing. 

weken na vaststelling door het algemeen bestuur, in 
ieder geval voor 1 augustus, aan gedeputeerde staten.  

 

 
 
De leden 2 en 4 van artikel 48 worden als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 48 
2 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen 

gedurende twee maanden hun zienswijze naar voren 
brengen bij het Dagelijks Bestuur.  

4 Het bepaalde in artikel 47, achtste, negende, tiende 
en elfde lid is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 48 
2. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen 

gedurende acht weken hun zienswijze naar voren 
brengen bij het dagelijks bestuur.  

4. Het bepaalde in artikel 47, achtste, negende en tiende 
lid is van overeenkomstige toepassing. 

 

 
 
Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 50 
1 Wanneer aan het Algemeen Bestuur blijkt dat de 

raad van een deelnemende gemeente niet voldoet of 
zal voldoen aan het gestelde in artikel 47, achtste lid, 
doet het Algemeen Bestuur aan Gedeputeerde 
Staten van de provincie, waarin de gemeente is 
gelegen, het verzoek over te gaan tot toepassing van 
artikel 194 van de Gemeentewet. 

2 Artikel 195 van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 50 
Wanneer aan het algemeen bestuur blijkt dat de raad van 
een deelnemende gemeente niet voldoet of zal voldoen aan 
het gestelde in artikel 47, achtste lid, doet het algemeen 
bestuur aan gedeputeerde staten van de provincie 
Overijssel het verzoek over te gaan tot toepassing van 
artikel 194 van de Gemeentewet. 

 
 
Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 51 
1. Het Dagelijks Bestuur legt aan het Algemeen Bestuur 

over elk begrotingsjaar verantwoording af over het 
door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van 
de jaarrekening en het jaarverslag. Het Dagelijks 
Bestuur voegt daarbij de stukken, bedoeld in artikel 
46, derde lid.  

2. De jaarstukken, genoemd in lid 1, voldoen aan het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten, voor zover van toepassing. 

3. De in het eerste lid bedoelde stukken liggen, zodra zij 
aan het Algemeen Bestuur zijn overgelegd, voor een 
ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van 
de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt 
openbaar kennis gegeven. Het Algemeen Bestuur 
beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag 
niet eerder dan twee weken na de openbare 
kennisgeving. 

4. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken vast voor 
1 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking 
hebben. Het Dagelijks Bestuur zendt de door het 
Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken binnen 
twee weken aan Gedeputeerde Staten. 

5. In de jaarrekening wordt het door elk van de 

Artikel 51 
1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het 

jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, de algemene financiële en beleidsmatige 
kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden 
van de deelnemende gemeenten. 

2. Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur 
over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door 
hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de 
jaarrekening en het jaarverslag. Het dagelijks bestuur 
voegt daarbij de stukken, bedoeld in artikel 46, derde 
lid.  

3. De jaarstukken, genoemd in lid 2, voldoen aan het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten, voor zover van toepassing. 

4. De in het tweede lid bedoelde stukken liggen, zodra zij 
aan het algemeen bestuur zijn overgelegd, voor een 
ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de 
terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt 
openbaar kennis gegeven. Het algemeen bestuur 
beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag 
niet eerder dan twee weken na de openbare 
kennisgeving. 

5. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast voor 1 
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deelnemende gemeenten over het desbetreffende 
jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. De 
bijdragen worden berekend op basis van artikel 47, 
derde lid. 
 

juli volgende op het jaar waarop deze betrekking 
hebben. Het dagelijks bestuur zendt de door het 
algemeen bestuur vastgestelde jaarstukken binnen 
twee weken aan gedeputeerde staten. 

 
 
Artikel 52 vervalt 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 52 
 

Artikel 52 
Vervallen per 15-12-2016 

 
 
Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 60 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de toezending van 
de regeling en besluiten aan Gedeputeerde Staten van 
Overijssel als bedoeld in artikel 26 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, zulks op verzoek van 
het Dagelijks Bestuur. 

Artikel 60 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de toezending van 
de regeling en besluiten aan gedeputeerde staten en de 
bekendmaking als bedoeld in artikel 26 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

 
 
Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 61 
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling 
GGD IJsselland 2009’. 

Artikel 61 
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling GGD 
IJsselland’. 

 
 

2. De datum van inwerkingtreding van deze besluiten te bepalen op 1 januari 2017. 
 
 
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland op 15 december 2016. 
 
 
 
 
 
E.W. Anker, voorzitter     p.m., secretaris 
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