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Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD BrabantZuidoost

15 december
2009

nummer:

9.11.

De Raad van de gemeente Asten;

gelet op het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen

gezien artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost

gezien het voorstel van het algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost tot het
wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009

gehoord het advies van de commissie Burgers d.d. 23 november 2009

b e s l u i t:
I.

In te stemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van de GGD BrabantZuidoost:
*

om de reactietermijn op begroting(swijzigingen) te verruimen naar acht weken;

*

om de voorgestelde begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden voor te leggen;

*

om de GGD in staat te stellen een algemene reserve op te bouwen van maximaal vijf
procent van de omzet en het exploitatieresultaat van de GGD aan die reserve toe te
voegen c.q. te onttrekken;

II.

Besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
en wel als volgt:
A.

In artikel 26, lid 2 wordt het woord ‘zes’ vervangen door ‘acht’

B.

Artikel 26, lid 7 vervalt

C.

Een nieuw artikel 26a wordt ingevoegd en luidt als volgt:

2
Begrotingswijzigingen die:
- directe financiële gevolgen hebben voor de deelnemende gemeenten
- voortvloeien uit een substantiële wijziging in het takenpakket van de GGD
- het dagelijks bestuur om andere redenen aan de gemeenten wil voorleggen

worden door het algemeen bestuur vastgesteld, nadat de raden van de deelnemende
gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze over de begrotingswijziging
aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.
Daartoe zendt het dagelijks bestuur de ontwerpwijziging minimaal acht weken voordat
zij wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat, toe aan
de ontwerp-begrotingswijziging, zoals deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur
wordt aangeboden.

D.

In artikel 28 wordt het vijfde lid vervangen door:

Het algemeen bestuur bepaalt - gehoord de gemeenten - de maximale hoogte van de
algemene reserve van de dienst. Het exploitatieresultaat van enig jaar wordt zo mogelijk
toegevoegd dan wel onttrokken aan die algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeente Asten d.d.
15 december 2009.
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