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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Geen wensen en bedenkingen indienen, inzake het voorstel tot oprichting van een coöperatie van de
GGD regio Utrecht (GGDrU) d.d. 15 november 2017.
Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU vraagt de gemeenteraden om eventuele wensen en
bedenkingen kenbaar te maken op het voorstel tot oprichting van een coöperatie (zie bijlage 1). De
GGDrU stelt voor samen met GGD Hollands Noorden en GGD Twente een coöperatie op te richten,
met als doel gezamenlijk een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen en
implementeren (waarover reeds besloten is). Tot 12 februari 2018 bent u in de gelegenheid om
eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken, zodat de GGDrU dit kan betrekken bij het
voorstel dat aan het Algemeen Bestuur (AB) wordt voorgelegd. Op 28 maart 2018 neemt het AB
hierover een besluit.
Dit voorstel is in een andere vorm eerder aan u ter zienswijze voorgelegd, gecombineerd met de
voorgestelde begrotingswijzigingen 2017-1 en 2018-1. Dit betrof toen een voorstel tot deelname in
een (bestaande) coöperatie. De GGDrU heeft ons toen verzocht het voorstel aan te houden.
Voortschrijdend inzicht bij de GGDrU en een aanvullend advies van een ondersteunende advocaat
van Infense (zie bijlage 2) leiden tot dit nieuwe voorstel. De GGDrU heeft het vorige voorstel
ingetrokken.

Bijlagen
1. Voorstel GGDrU (Kenmerk Uit/7260/NR/RvW/jg)
2. Advies van Infense advocaten
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Het belangrijkste verschil met het vorige voorstel is dat er nu wordt voorgesteld om een nieuwe
coöperatie op te richten, in plaats van deel te nemen in een bestaande coöperatie. De reden hiervoor
is dat toetreding tot de bestaande coöperatie risico’s van eventuele claims uit een eerdere
aanbesteding met zich mee bracht. Deze risico’s konden niet volledig worden uitgesloten. Met de
oprichting van een nieuwe coöperatie is geen sprake van dit risico.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Niet van toepassing.
Argumenten
De GGDrU heeft verschillende rechtsvormen (meerpartijenovereenkomst, opdrachtgeverschap door
één GGD als contractspartij en het oprichten van een coöperatie) verkend om de samenwerking met
de andere GGD’en juridisch te borgen. Uit deze verkenning blijkt dat oprichting van een coöperatie
de meest geschikte vorm voor samenwerking is. Ten opzichte van een meerpartijenovereenkomst
heeft een coöperatie als voordeel dat er sprake is van een gezamenlijke aansturing naar de
opdrachtnemer. Ten opzichte van het beleggen van het opdrachtgeverschap bij één GGD als
contractspartij is het oprichten van een coöperatie juridisch minder complex. Ook heeft het oprichten
van een coöperatie als voordeel dat andere GGD-organisaties indien gewenst eenvoudig kunnen
toetreden. Tot slot kan de aansprakelijkheid van de GGD’en worden uitgesloten, waardoor financiële
gevolgen bij een vereffening berusten bij de coöperatie en niet op de GGD’en of gemeenten kunnen
terugslaan.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
Niet van toepassing.
Financiën, risico’s en indicatoren
Uitgangspunt is dat de kosten binnen de reguliere bedrijfsvoering van de GGD worden gedekt.
Vervolg
Na uw besluit sturen we de zienswijze aan de GGDrU.

12 december 2017
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