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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
Hiermee geven wij u kennis van ons besluit om in te stemmen met wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond. Het 
betreft een wijziging ten gevolge van wijziging van de Wet publieke gezondheid 
alsmede van het voorstel om de procedure voor vaststelling van de jaarrekening en –
verslag aan te passen.  
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Wij hebben besloten in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke 
regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond. De wijzigingen zijn het 
gevolg van wijziging van de Wet publieke gezondheid en het voorstel om de procedure 
voor vaststelling van de jaarrekening en –verslag aan te passen. De wijzigingen 
betreffen: 

- de naam van de regeling; 
- de benaming van de functie directeur publieke gezondheid; 
- de naam van het openbaar lichaam; 
- benoeming en ontslag van de directeur publieke gezondheid; 
- aanbieding jaarrekening na vaststelling; 
- de vorming van de gemeente Goeree-Overflakkee. 

 
Toelichting 
Wijzigingen in verband met artikel 14 Wet Publieke gezondheid 
Begin dit jaar is de Wet publieke gezondheid (Wpg) aangepast (en mede in verband 
hiermee ook de Wet veiligheidsregio's, waarin o.a. de GHOR-taken zijn omschreven), 
waardoor er een wettelijke basis is gelegd voor de functie van directeur publieke 
gezondheid. In deze functie komen de functies van directeur GHOR en directeur GGD 
samen. Een en ander is uitgewerkt in artikel 14 Wpg, waarvan hieronder lid 1 tot en 
met 4 zijn weergegeven, gelet op de relevantie voor onze regio: 
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1. Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken dragen de colleges 
van burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren tot een regio als 
bedoeld in de Wet veiligheidsregio's, via het treffen van een gemeenschappelijke 
regeling zorg voor de instelling en instandhouding van een regionale 
gezondheidsdienst in die regio.  
2. Bij de regeling, bedoeld in het eerste lid, wordt een openbaar lichaam ingesteld met 
de aanduiding: gemeentelijke gezondheidsdienst.  
3. De gemeentelijke gezondheidsdienst staat onder leiding van een directeur publieke 
gezondheid, die wordt benoemd door het algemeen bestuur van de gemeentelijke 
gezondheidsdienst in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio.  
4. Met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, staat 
het het college van burgemeester en wethouders vrij om de uitvoering van de taken of 
onderdelen van taken, bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, onder h, en 5, tweede lid, 
onder a tot en met d, over te laten of mede over te laten aan een ander dan de 
gemeentelijke gezondheidsdienst.  
 
Bij de benoeming van de directeur GHOR door het bestuur van de VRR per 1-10-2011 
is reeds rekening gehouden met bovengenoemde wetswijziging. Het AB OGZRR en 
het college B en W van de gemeente Rotterdam hebben indertijd met deze benoeming 
ingestemd en hebben op voorhand de consequenties aanvaard van de omzetting in de 
functie directeur publieke gezondheid als hierboven genoemd. Nu de wetswijziging is 
doorgevoerd, dient de tekst van de gemeenschappelijke regeling hier ook nog mee in 
overeenstemming te worden gebracht.  
 
Belangrijk gegeven blijft dat de GGD-taken (met uitzondering van de JGZ-taken 
waarvan  het AB heeft besloten dat die door CJG Rijnmond worden uitgevoerd) in het 
kader van de regeling uitgevoerd worden door de gemeente Rotterdam. Echter niet 
meer door de GGD Rotterdam-Rijnmond als 'de dienst' casu quo onderdeel van de 
gemeente Rotterdam. De naam 'GGD Rotterdam-Rijnmond' is in overeenstemming 
met art. 14, tweede lid Wpg, de naam van het openbaar lichaam in regionaal verband. 
Artikel 1 en 2 van de regeling zijn hiervoor aangepast.  
 
Verder is de naam van de regeling is veranderd van 'Openbare gezondheidszorg 
Rotterdam-Rijnmond' (OGZRR) in 'Publieke Gezondheid Rotterdam-Rijnmond' 
(PGRR). Daarmee wordt aangehaakt bij de nieuwe wettelijke terminologie, waarin het 
woord 'openbare' is vervangen door 'publieke'. Bovendien heeft 'Publieke Gezondheid' 
(in plaats van 'Publieke Gezondheidszorg') betrekking op meer dan alleen maar zorg.   
  
In formele zin verandert er overigens door bovenstaande wijzigingen niets: immers is 
en blijft de gemeente Rotterdam de rechtspersoon die de taken van het openbaar 
lichaam (de GGD) voor eigen rekening en risico uitvoert.   
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Als consequentie van art. 14, derde lid, Wpg, waarin de benoeming van de directeur 
publieke gezondheid is geregeld, is voorts art. 21 van de regeling aangepast: het AB 
benoemt (en ontslaat)  dus voortaan de directeur publieke gezondheid, in 
overeenstemming met de het bestuur van de VRR én het college B en W van de 
gemeente Rotterdam. Dit laatste is in verband met de uitoefening werkgeversfunctie 
door de gemeente Rotterdam, zoals nu ook in artikel 1, onder letter e, van de regeling 
is vastgelegd.  
 
Wijziging artikel 24 GR: aanpassing procedure vaststelling rekening/jaarverslag 
Op dit moment geldt bij de procedure vaststelling rekening/jaarverslag dat acht weken 
voor aanbieding aan het AB voor vaststelling, maar uiterlijk voor 1 mei, de rekening 
dient te worden aangeboden aan de raden.  
Omdat krachtens de regeling alleen taken van het college worden uitgevoerd en de 
vaststelling van de rekening (anders dan bij vaststelling van de begroting) niet raakt 
aan de taken/bevoegdheden van de raad, is het voorstel om deze bepaling (het derde 
lid van art. 24) te schrappen, omdat deze onnodige bestuurlijke drukte veroorzaakt. 
Wel wordt overigens gehandhaafd de bepaling dat binnen twee weken na vaststelling 
de rekening aan de raden wordt aangeboden.  
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Bert G. Euser, mba 
 


