
Voorstel tot wijziging van de GR GGDrU 2018: Overzicht van wijzigingen 

De procedure voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is in artikel 48 in hoofdstuk 5 van de gemeenschappelijke regeling beschreven. 

nr Onderwerp Toelichting Artikel Wijziging Huidig artikel Concept artikel 

1. Naamswijziging Per 1 januari 2019 houdt de gemeente 
Vianen van rechtswege te bestaan en 
treedt de gemeente Vijfheerenlanden in 
de plaats van de gemeente Vianen.  

Aanhef Vianen wordt verwijderd, 

Vijfheerenlanden wordt toegevoegd 

De colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten 

Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, 

De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, 

Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, 

Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, 

Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, 

Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, 

Woerden, Woudenberg, Wijk bij 

Duurstede, IJsselstein en Zeist, 

De colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten 

Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, 

De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, 

Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, 

Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, 

Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, 

Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 

Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, 

Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist, 

2. Naamswijziging Per 1 januari 2019 houdt de gemeente 
Vianen van rechtswege te bestaan en 
treedt de gemeente Vijfheerenlanden in 
de plaats van de gemeente Vianen.  

Artikel 

1f 

Vianen wordt verwijderd, 

Vijfheerenlanden wordt toegevoegd 

De colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten 

Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, 

De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, 

Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, 

Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, 

Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, 

Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, 

Woerden, Woudenberg, Wijk bij 

Duurstede, IJsselstein en Zeist, 

Artikel 1f: 

de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, 

Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, 

Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, 

Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 

Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse 

Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 

Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, 

Woudenberg, Wijk bij Duurstede, 

IJsselstein en Zeist; 

3. Jeugdgezondheidszorg De herindelingsgemeenten hebben 

besloten dat ook de gemeente 

Vijfheerenlanden de uitvoering van de 

JGZ 0-18 met ingang van 1 januari 

2019 bij GGDrU belegt. 

Artikel 

4 lid 2 

Het deel achter de komma wordt 

verwijderd 

Het bestuur van de regionale 

gezondheidsdienst voert de taken bedoeld 

in artikel 14, vierde lid, van de Wet 

publieke gezondheid uit voor de MN-

gemeenten, behoudens voor zover deze 

taken betrekking hebben op de zorg voor 

jongeren van nul tot vier jaar voor de 

gemeente Vianen. 

Het bestuur van de regionale 

gezondheidsdienst voert de taken bedoeld 

in artikel 14, vierde lid, van de Wet 

publieke gezondheid uit voor de MN-

gemeenten. 

4. Besluitvorming De gemeente Vijfheerenlanden krijgt 

dezelfde vertegenwoordiging in het 

algemeen bestuur als gemeenten van 

deze grootte. 

Artikel 

17 lid 

1a 

Vianen wordt verwijderd de door de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Bunnik, 

Eemnes, Lopik, Montfoort, Oudewater, 

Renswoude, Rhenen, Vianen en 

Woudenberg aangewezen leden van het 

algemeen bestuur ieder één stem hebben; 

de door de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Bunnik, 

Eemnes, Lopik, Montfoort, Oudewater, 

Renswoude, Rhenen, en Woudenberg 

aangewezen leden van het algemeen 

bestuur ieder één stem hebben; 

5. Besluitvorming De gemeente Vijfheerenlanden krijgt 

dezelfde vertegenwoordiging in het 

algemeen bestuur als gemeenten van 

deze grootte. 

Artikel 

17 lid 

1c 

Vijfheerenlanden wordt toegevoegd de door de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten De Bilt, De 

Ronde Venen, Houten, Soest, Utrechtse 

Heuvelrug en Woerden aangewezen leden 

van het algemeen bestuur ieder drie 

stemmen hebben; 

de door de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten De Bilt, De 

Ronde Venen, Houten, Soest, Utrechtse 

Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Woerden 

aangewezen leden van het algemeen 

bestuur ieder drie stemmen hebben; 

6. Stemverhoudingen Toekennen van drie stemmen doet 
recht aan de grootte van 
Vijfheerenlanden. Door tegelijkertijd de 
gewone en de gekwalificeerde 
meerderheid anders te formuleren, 
blijft de nu geldende systematiek voor 
de andere gemeenten ongewijzigd.  

Artikel 
17 lid 2 

Onder een volstrekte meerderheid 
wordt verstaan dat tenminste 
zesendertig stemmen voor een 
besluit zijn uitgebracht. Bij 
gekwalificeerde meerderheid geldt 
in deze regeling als vereiste dat 
tenminste tweeënzestig van de 
zeventig stemmen voor een besluit 
zijn uitgebracht. 

Onder een volstrekte meerderheid wordt 
verstaan dat ten minste vijfendertig 
stemmen voor een besluit zijn 
uitgebracht. Onder gekwalificeerde 
meerderheid wordt in deze regeling 
verstaan een vijftien zeventiende 
meerderheid, wat betekent dat ten minste 
zestig stemmen voor een besluit zijn 
uitgebracht. 

Onder een volstrekte meerderheid wordt 
verstaan dat tenminste zesendertig 
stemmen voor een besluit zijn 
uitgebracht. Bij gekwalificeerde 
meerderheid geldt in deze regeling als 
vereiste dat tenminste tweeënzestig van 
de zeventig stemmen voor een besluit zijn 
uitgebracht. 

7. Huidige regeling Met het vaststellen van de gewijzigde 
regeling komt de vorig vastgestelde 
regeling te vervallen. 

Artikel 
53 ld 5 

Artikel 5 komt anders te luiden De regeling wordt aangehaald als: 
Gemeenschappelijke regeling 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio 

Op het moment van inwerkingtreding van 
deze regeling komt de 
Gemeenschappelijke regeling 

Bijlage 3



Utrecht. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio 
Utrecht, gepubliceerd op 11 januari 2018, 
te vervallen. 

8.  Nummering Artikel 5 huidig wordt artikel 6 nieuw Artikel 
53 lid 6 

Artikel 53 lid 5 huidig wordt 
ingevoegd als artikel 53 lid 6 

 De regeling wordt aangehaald als: 
Gemeenschappelijke regeling 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio 
Utrecht. 

 

 


