Actualisering Gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid & Zorg
Groningen - Procedurele aspecten
-

Op 7 juli 2017 heeft het Algemeen bestuur PG&Z ingestemd met het voorstel ‘Regeling tot
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid & Zorg Groningen’.

-

Deze gemeenschappelijke regeling is een regeling tussen de colleges van B&W van de 23
Groninger gemeenten. Wijzigingen van de regeling moeten daarom ook door de colleges
worden vastgesteld.

-

Op grond van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen moet de gemeenteraad voor de
wijziging toestemming verlenen.

-

Om praktische redenen is gekozen voor een construct waarbij de colleges de ‘regeling tot
wijziging van de regeling’ vaststellen onder voorbehoud van toestemming door de raad.
De raad kan de toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.

-

Na vaststelling door alle colleges (en alle raden hun toestemming hebben gegeven) moet de
gewijzigde regeling worden bekendgemaakt.
Op grond van artikel 26 Wet gemeenschappelijke regelingen geschiedt de bekendmaking
door publicatie van de regeling in de Staatscourant; de gemeente van de plaats van vestiging
draagt hiervoor zorg. Dat is de gemeente Groningen.

-

Bijgevoegd zijn formats voor de besluitnota’s voor het college en de raad. Het betreft
formats van de gemeente Groningen, die vanzelfsprekend kan worden aangepast aan de
eigen gemeentelijke standaard.

-

De tekst van de regeling gaat uit van inwerkingtreding per 1 januari 2018. Dit betekent dat de
gemeentelijke besluitvorming dient derhalve dit najaar te worden afgerond.
In verband daarmee, en de mogelijk langere doorlooptijd vanwege de noodzakelijke
besluitvorming door de raad, is het verstandig een en ander eind augustus/begin september
in procedure te brengen.

-

Om zicht te houden op het verloop van de vaststellingsprocedure, verzoeken wij u om de
ambtelijk secretaris van de GR PG&Z te informeren over de besluitvorming door college en
raad in uw gemeente.
contactgegevens ambtelijk secretaris:
Mail: mathilda.oosterhuis@groningen.nl
Telefoonnummer: 050 - 3675215

