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Voorstel tot zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst 
Gezondheid & Jeugd

Voorgesteld besluit
1. het college toestemming te geven om de tekst van de zesde wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (bijlage 2) vast te stellen (bijlage 4)

Inhoud
Inleiding
De directe aanleiding voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling DG&J is de gemeentelijke 
herindeling van 1 januari 2019. Hierdoor is het aantal aan de regeling deelnemende gemeenten 
verminderd van 17 naar 10. Dit werkt door in de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling wordt 
bestuurd.

Het Algemeen Bestuur van de DG&J heeft in zijn vergadering van 16 mei 2019 ingestemd met de 
concepttekst. Het college van Hardinxveld-Giessendam wordt nu gevraagd de tekst formeel vast te 
stellen. Hiervoor dient het college toestemming te vragen aan de gemeenteraad van Hardinxveld-
Giessendam.

Beoogd effect
Zorgdragen voor de instelling en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in de regio.

Argumenten
1.1  De Wet publieke gezondheid verplicht colleges via de gemeenschappelijke regio een regionale 
gezondheidsdienst in stand te houden

In de Wet publieke gezondheid is de verplichting opgenomen dat colleges van burgemeester en 
wethouders die behoren tot een regio als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's, via het treffen van een 
gemeenschappelijke regeling zorg moeten dragen voor de instelling en instandhouding van een 
regionale gezondheidsdenst in die regio. Met het vaststellen van de nieuwe tekst, kan het college 
voldoen aan die verplichting.

 

1.2 De nieuwe tekst is via een zorgvuldig proces tot stand gekomen.

Het afgelopen half jaar heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de DG&J gesproken over de keuzes 
waarvoor de gemeenschappelijke regeling zich gesteld zag door de gemeentelijke herindeling. Eerder 
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heeft het AB in een aantal themabijeenkomsten gesproken over de ' governance'  van de 
gemeenschappelijke regeling. De opbrengst uit die bijeenkomsten is ook bij de wijziging betrokken. 
Verder is er bij alle colleges een consultatieronde geweest, voorafgaand aan de besluitvorming van 
het AB op 16 mei 2019. Het colleg evan Hardinxveld-Giessendam sprak in de vergadering van 23 mei 
over deze wijziging. De nieuwe tekst sluit hierdoor aan bij de nieuwe situatie na de gemeentelijke 
herindeling van 1 januari 2019

 

1.3 Het college dient toestemming te vragen aan de gemeenteraad

Om de tekst formeel vast te kunnen stellen, dient het college toestemming te vragen aan de 
gemeenteraad. Het college vraagt de raad in het Debat& Besluit van 27 juni toestemming te verlenen 
om de tekst vast te stellen.

 

Kanttekeningen
1.1 De raad kan de gevraagde toestemming weigeren als de tekst in strijd is met het recht of 
algemeen belang

De gemeenteraad kan de gevraagde toestemming - gemotiveerd- weigeren wegens strijd met het 
recht of het algemeen belang. De gewijzigde tekst is echter via een zorgvuldig proces tot stand 
gekomen, waarbij ook aandacht was voor het recht en algemeen belang.

Financiële informatie
Er zijn geen financiele consequenties.

Communicatie
Nadat het Dagelijks Bestuur van de DG&J de besluiten van de 10 deelnemende gemeenten heeft 
ontvangen, draagt het college van Dordrecht zorg voor publicatie in de Staatscourant.

Publicatie vindt zo snel mogelijk na 1 juli plaats.

Vervolg
Na besluitvorming in de raad, ondertekent de raad het raadsvoorstel (bijlage 4) en het college het 
collegevoorstel (bijlage 3). Beide documenten worden naar het DB van de DG&J verstuurd. Op grond 
van artikel 48, tweede lid, van de huidige gemeenschappelijke regeling wordt de regeling gewijzigd als 
tenminste drie vierde van de deelnemende gemeenten tot de wijziging heeft besloten.

 

Nadat het Dagelijks Bestuur van de DG&J de besluiten van de 10 deelnemende gemeenten heeft 
ontvangen, draagt het college van Dordrecht zorg voor publicatie in de Staatscourant. Publicatie vindt 
zo snel mogelijk na 1 juli plaats.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Brief 1903667 - voorstel tot zesde wijziging GR DG&J.pdf 
2. Toelichting Gemeenschappelijke regeling DG&J na 6e wijziging.pdf 
3. Collegebesluit Hardinxveld-Giessendam Gemeenschappelijke regeling DGJ na 6e wijziging.doc 
4. Raadsbesluit Hardinxveld-Giessendam toestemming wijzigen gemeenschappelijke regeling.doc 
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