Wijzigingen definitieve versie t.o.v. de concept versie GR PG&Z
Dit zijn de wijzingen in de Gr PG&Z in de definitieve versie, t.o.v. de concept versie die op 22
mei 2019 in de raad van het Hogeland is besproken.
Gemeenten, met een hoofdletter G, i.p.v. een kleine letter g.
Artikel 1h: RIGG, regionale inkooporganisatie Groninger Gemeenten, waarvoor de gemeente
Groningen de werkgever is.
WAS: 1h RIGG: Regionale Inkoop organisatieonderdeel van de gemeente Groningen
Artikel 5
1 GGD Groningen voert de volgende taken en bevoegdheden uit (Deze tekst is toegevoegd).
>> Er is een andere opsomming in dit artikel, verder geen tekstuele wijzigingen
Artikel 10
1 Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de leden van het dagelijks bestuur aan. De
voorzitter, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur
bekleden in het dagelijks bestuur dezelfde functies.
WAS: Door het algemeen bestuur wordt uit dit dagelijks bestuur een voorzitter, een
penningmeester en een plaatsvervangend voorzitter aangewezen, die in het dagelijks
bestuur dezelfde functies kleden als in het algemeen bestuur.
Artikel 11.2 – Artikel 8 vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
(WAS vijfde en zesde lid.)
Artikel 15
1. Bij GGD Groningen is personeel werkzaam met ingang van 1 januari 2020
2. derde lid sub b (WAS vierde lid sub b)
Artikel 19d privacy > dit artikel is toegevoegd
Artikel 21a Privacy> dit artikel is toegevoegd
Artikel 28.3 Het algemeen bestuur kan kaders voor het aannemen alsmede beëindigen van
facultatieve taken en take van derden vaststellen (‘’alsmede beëindigen’’ is toegevoegd)
Artikel 29-2. Tweede lid vindt plaats na declaratie (WAS tweede lid van toepassing is, vindt
plaats na declaratie)
Artikel 30 Onderbrengen en weghalen van facultatieve taken:
Artikel 30-1b De directeur geeft advies over de capaciteit (WAS ter beoordeling)
Artikel 30-2 Gemeenten kunnen facultatieve taken (WAS tussentijdse facultatieve taken)
Artikel 30-2b De directeur geeft advies over de capaciteit (WAS ter beoordeling)
Artikel 30.3 Gemeenten die taken bij de GGD Groningen weghalen binnen de periode van
drie jaar als bedoeld in het eerste lid onder a., dragen alle frictiekosten inclusief
overheidskosten die daarvan gevolg zijn.
WAS Gemeenten die tussentijds taken bij de GGD Groningen weghalen dragen alle
frictiekosten inclusief overheidskosten die daarvan gevolg zijn.
Artikel 33.2 ten minste tweederde van de colleges (WAS de helft van de colleges)

