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Bijlage:  

       

 

Gevraagd besluit 

 

Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit: 

 

 gelezen de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten tot 

deelneming in de coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A. 

 

Toelichting 

 

Inleiding 

De GGD’en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente hebben besloten gezamenlijk voor 

de jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en implementeren. 

Voor de juridische vorm van deze samenwerking wordt een coöperatie het meest 

geëigend geacht. 

 

Beoogd resultaat 

De samenwerking van (vooralsnog) drie GGD’en op het gebied van het ontwikkelen en 

implementeren van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg, en in tweede instantie 

voor de GGD breed,  voorzien van een daarvoor geëigende juridische vorm. 

 

Waarom een nieuw digitaal dossier? 

Binnen de jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht wordt gewerkt met een digitaal 

dossier jeugdgezondheidszorg. Daartoe is indertijd samen met enkele andere GGD’en het 

systeem MLCas aangeschaft. Het softwarepakket MLCas, in gebruik bij de drie GGDen 

kent een ‘end of live’ en wordt in die zin niet verder doorontwikkeld. De leverancier heeft 

om die reden niet ingeschreven op de aanbesteding. Ook voldoet het huidige systeem 

niet meer aan de huidige eisen en wordt het niet meer goed ondersteund. Bovendien 

willen de GGD’en een dossier dat meer mogelijkheden kan bieden voor de cliënten 

(bijvoorbeeld zelf het eigen dossier inzien) en dat breder in de GGD benut kan worden. 

Voor de aanschaf van een nieuw systeem is, vanwege de daaraan verbonden kosten, het 

volgen van een aanbestedingsprocedure verplicht. Deze procedure is gaande. 

 



Samenwerking met andere GGD’en 

Om een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen en kosten te besparen is 

samenwerking gezocht met GGD Twente, GGD Hollands Noorden en GGD Hollands 

Midden. GGD Hollands Midden heeft in januari besloten niet verder mee te willen doen in 

de aanbesteding. De leden van het algemeen bestuur zijn hierover in de vergadering van 

maart geïnformeerd.  In de toekomst zullen mogelijk andere GGD’en participeren in het 

digitale dossier. 

 

Waarom een coöperatie? 

Een juridische verankering van de samenwerking kan op verschillende manieren. 

Belangrijk is dat duidelijkheid en rechtszekerheid wordt geboden voor alle partijen, zowel 

GGD’en als opdrachtnemers. 

  

GGD’en kunnen komen tot een gedeeld opdrachtgeverschap, een zogenaamde 

meerpartijenovereenkomst. Nadeel is dat dit soort overeenkomsten onvermijdelijk leiden 

tot complexe juridische constructies. Ook kan het opdrachtgeverschap belegd worden bij 

één GGD. Dan zouden meerdere overeenkomsten gemaakt moeten worden die de 

verhoudingen regelen tussen GGD’en en opdrachtnemer, ook juridisch complex. De 

meest eenvoudige oplossing voor samenwerking blijkt de coöperatieve vereniging te zijn, 

een coöperatie.  

 

Bij een coöperatie zijn alle rechten en plichten jegens opdrachtnemer belegd in één 

rechtspersoon. Eén overeenkomst regelt vervolgens de verhouding tussen de coöperatie 

en de opdrachtnemer. Dit biedt het voordeel dat het binden van partijen minder complex 

is, meer rechtszekerheid geeft, minder kosten meebrengt en sneller geregeld is. De 

wetgever heeft juist de coöperatie als rechtsvorm in het leven geroepen voor situaties 

waarin partijen vergaande samenwerking zoeken om schaalvoordeel te realiseren. 

Daarvan is sprake bij het ontwikkelen van het GGD Digitaal Dossier. De genoemde 

GGD’en kiezen er daarom voor samen te werken in een coöperatie.  

 

Daarnaast biedt de coöperatie de voordelen van schaalbaarheid, zodat ook nieuwe GGD-

organisaties eenvoudig kunnen toetreden. De coöperatie biedt ruimte aan de wens van 

de GGD’en om in de toekomst ook andere GGD’en gebruik te laten maken van het GGD 

Dossier. Iedere nieuwe GGD kan door middel van een lidmaatschap toetreden tot de 

coöperatie, waarna de nieuwe GGD haar invloed jegens de leverancier in gezamenlijkheid 

kan uitoefenen via de coöperatie.  

 

Tot slot kan de aansprakelijkheid van de leden van de coöperatie bij een vereffening 

worden uitgesloten en bij de coöperatie worden belegd, een zogenaamde Uitgesloten 

Aansprakelijkheid (UA). Dat houdt in dat de aansprakelijkheid van de GGD’en die lid zijn, 

uitgesloten is bij een faillissement van de coöperatie. Financiële gevolgen bij vereffening 

berusten bij de coöperatie en kunnen niet terugslaan op de GGD of zijn deelnemende 

gemeenten. 

 

De coöperatie zal geen medewerkers in dienst hebben en hieraan worden geen taken, 

verantwoordlijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur bestaat uit de 

directies van de deelnemende GGD’en, die uiteraard binnen het mandaat kunnen 

handelen dat ze van hun bestuur hebben gekregen. De coöperatie treedt vooral als 

contractspartij op en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor 

koppeling met andere registraties. 

 



Bestaande coöperatie 

Er wordt door de drie GGD’en geen nieuwe coöperatie opgericht, maar aangesloten bij de 

voor het digitaal dossier reeds bestaande coöperatie genaamd ‘GGD Support Center 

Coöperatief U.A.’. Deze coöperatie is op 21 oktober 2015 opgericht door de GGD’en 

Hollands Noorden en Hollands Midden. Deze coöperatie is opgericht met  uitgesloten 

aansprakelijkheid. GGD Hollands Midden treedt uit de coöperatie, zij doen verder niet 

mee in de aanbesteding, en heeft inmiddels daartoe het verzoek gedaan, hetgeen op 

korte termijn zal worden geformaliseerd. Het is de bedoeling dat GGD regio Utrecht en 

GGD Twente lid worden. 

 

Formele aspecten 

In artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het 

algemeen bestuur bevoegd is te besluiten tot deelneming in een vereniging indien de 

gemeenschappelijke regeling dit mogelijk maakt. Dit is geregeld Artikel 38, lid 3 van de 

gemeenschappelijke regeling van GGDrU, opgenomen in de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling in 2016. Alle gemeenteraden hebben ingestemd met deze 

wijziging. Het algemeen bestuur kan evenwel op grond van de Wgr pas een besluit 

nemen nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en 

bedenkingen ter kennis van uw bestuur te brengen.  

Financiële consequenties 

 

Uitgangspunt is dat de kosten van de aanschaf van het digitale dossier 

jeugdgezondheidszorg en het lidmaatschap van de coöperatie binnen de reguliere 

bedrijfsvoering van de GGD worden gedekt. Binnen de coöperatie worden geen reserves 

aangehouden.  

 

Verdere behandeling 

 

geen 
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