
                                                                              
 

                                                        

 
 
 
Raadsvoorstel 
 
 
 
Status: Besluitvormend 
 
 
 
 
  
Agendapunt: 16 
  
Onderwerp: Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland. 
  
Datum: 30 juli 2019 
  
Portefeuillehouder: dhr. J.W. Uitslag 
  
Decosnummer: 966 
  
Informant: Jurgen Goejer 
 j.goejer@dalfsen.nl 
 06 360 11 620 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel: 
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot de vierde wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, conform de bepalingen opgenomen in het bijgevoegde 
concept ‘Besluit tot de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’ van het 
algemeen bestuur van GGD IJsselland. 
 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
Ambtenaren krijgen een nieuwe rechtspositie. Dat gebeurt op 1 januari 2020, als de ‘Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren’ (Wnra) ingaat. De Wnra zorgt dat voor ambtenaren dezelfde 
regels gelden als voor werknemers in het bedrijfsleven.  
De Gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland is als het ware de ‘grondwet’ voor de 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.  
In verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 
januari 2020 dient de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland te worden aangepast. Dit betreft 
met name technische aanpassingen. Om de gemeenschappelijke regeling te kunnen aanpassen is 
een besluit nodig van de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende 
gemeenten. Met instemming van het algemeen bestuur van GGD IJsselland leggen wij u daarom deze 
wijzigingsvoorstellen voor.  
Voor een besluit tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling heeft uw college toestemming van 
de gemeenteraad nodig. Deze toestemming kan de gemeenteraad overigens alleen onthouden 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang (art.1 Wgr). 
 
Argumenten: 
Het betreft met name technische aanpassingen.  
De huidige wetgeving gaat uit van een publiekrechtelijke aanstelling en gebruikt terminologie die 
daarbij past. Bij de toekomstige privaatrechtelijke verhoudingen tussen overheidswerkgever en 
ambtenaar hoort andere terminologie. Nu wordt de bestuursrechtelijke aanstelling door een 
bestuursorgaan verleend (het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling) met een 
eenzijdig besluit van het bestuursorgaan. Na de inwerkingtreding van de Wnra wordt de (tweezijdige) 
arbeidsovereenkomst door de rechtspersoon (GGD IJsselland) aangegaan met de beoogde 
kandidaat.  Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee kleinere aanpassingen door te 
voeren (met betrekking tot wijze van bekendmaking van vergaderingen van het algemeen bestuur en 
de citeertitel van de gemeenschappelijke regeling).  
 
Conform artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is toestemming vereist van de 
gemeenteraad.  
Om de gemeenschappelijke regeling te kunnen aanpassen is een besluit nodig van de colleges van 
burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten. 
Voor een besluit tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling heeft het college toestemming van 
de gemeenteraad nodig. Deze toestemming kan de gemeenteraad alleen onthouden wegens strijd 
met het recht of het algemeen belang (art.1 Wgr).  
. 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel. 
Met de voorgestelde wijziging van Gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland wordt 
voldaan aan veranderingen per 1 januari 2020 als gevolg het in werking treden van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wijziging is niet in strijd met de wet of het algemeen 
belang. 
 
Alternatieven: 
De vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland betreft de technische 
verwerking van de gevolgen van de Wnra, Hiervoor bestaat geen alternatief. 
 
Duurzaamheid: 
Niet van toepassing  
 
Financiële consequenties: 
Niet van toepassing  
 
 
 



                                                                        

Communicatie: 
Niet van toepassing  
 
Vervolg: 
Na het raadsbesluit wordt de GGD geïnformeerd over dit besluit. In de vergadering van 12 december 
van het Algemeen bestuur van de GGD IJsselland zal de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling 
worden vastgesteld. Deze zal per 1 januari 2020 in werking treden.  
 
Bijlagen: 
- Brief van GGD IJsselland 
- Concept besluit van het Algemeen bestuur van de GGD IJsselland 
- Concept tekst van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland na vierde wijziging 
- Toelichting op de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

Raadsbesluit 
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 juli 2019, nummer 966; 
 
gelet op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot de vierde wijziging 
van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, conform de bepalingen opgenomen in 
het bijgevoegde concept ‘Besluit tot de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
GGD IJsselland’ van het algemeen bestuur van GGD IJsselland. 

 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 september 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater  
 


