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Geachte leden van de raad,
De bestaande gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond
(OGZRR) is op onderdelen verouderd. Aanpassing is daarom nodig.
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de aan te brengen wijzigingen.
De wijzigingen betreffen de volgende vijf aspecten:
1) Nieuwe terminologie
Aansluiten bij nieuwe wettelijke terminologie (Wet publieke gezondheid). ‘Openbaar’ is in
de terminologie veranderd in ‘publiek’ en ‘gezondheid’ heeft betrekking op meer dan alleen
‘gezondheidszorg’.
2) Directeur publieke gezondheid
Door wijziging van de Wet publieke gezondheid begin dit jaar is een wettelijke basis gelegd
voor de functie van ‘directeur publieke gezondheid’. In deze nieuwe functie komen de
functies van directeur GGD en directeur GHOR samen. Het doel hiervan is dat beide
organisaties in het geval van een crisis optimaal samenwerken. Deze functionaris wordt
benoemd door het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst, in
overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio èn het college van B&W van de
gemeente Rotterdam vanwege de werkgeversfunctie van die gemeente.
3) Fusie Goeree-Overflakkee
De vier gemeenten op Goeree-Overflakkee Dirksland, Goedereede, Middelharnis en
Oostflakkee) fuseren per 1 januari 2013, waardoor de stemverhouding verandert. De
nieuwe fusiegemeente Goeree-Overflakkee heeft straks één stem, daar waar de vier
afzonderlijke gemeenten nu ieder één stem hebben. Het totaal aantal stemmen neemt dus
af en daarmee wordt de positie van onze gemeente in de stemverhouding (iets) versterkt.
4) De (jaar)rekening wordt aan de gemeenteraad aangeboden
Op dit moment bepaalt de regeling dat de rekening/jaarverslag acht weken voordat deze
ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, dient te worden aangeboden
aan de raden. Echter, vaststelling van de rekening is, anders dan in het geval van de
begroting, geen bevoegdheid van de raad. Omdat deze bepaling onnodige bestuurlijke
drukte veroorzaakt, wordt deze geschrapt. Wèl wordt de bepaling (art. 24, lid 3)
gehandhaafd dat de rekening binnen twee weken na vaststelling aan de raden wordt
aangeboden.

5) CJG
Tenslotte wordt de bepaling geschrapt, dat bij de verdeling van kosten rekening wordt
gehouden met het aantal jeugdigen van iedere gemeente. Dit is in overeenstemming met
een eerder genomen besluit van het algemeen bestuur om de jeugdgezondheidszorg aan
4- tot 19-jarigen met ingang van 2011 te laten uitvoeren door Stichting CJG Rijnmond.
Met de bovenstaande wijzigingen wordt de gemeenschappelijke regeling OGZRR in
overeenstemming gebracht met de geldende wetgeving en de praktijk.
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