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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N D 

 
 
Onderwerp Versterking rol Agendacommissie Gezondheid 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder D. Fokkema 

Auteur M. de Graaf 

Bijlagen Geen 

Vergaderdatum 13 oktober 2016 

Agendapunt 4 

 

Conceptbesluit 

1. instemmen met de aanwijzing van inhoudelijke portefeuillehouders in de Agendacommissie 
Gezondheid; 

2. in de lijn met het besluit onder 1 de bestuurlijke rol versterken ten aanzien van 
beleidsvoorbereiding en uitvoering; 

3. de uitwerking van genoemde besluiten eind 2017/begin 2018 te evalueren met het oog op de 
(her)benoeming leden agendacommissie in 2018. 

 
Toelichting 

 
In uw vergadering van 10 maart 2016 is het evaluatieonderzoek naar de gemeenschappelijke regeling, 
uitgevoerd door bureau Berenschot besproken. Naar aanleiding van de aanbeveling uit dat onderzoek - te 
komen tot een versterking van de rol van de Agendacommissie Gezondheid - heeft u de 
Agendacommissie gevraagd met een voorstel ter zake komen.  
Vooraf zij opgemerkt dat het algemeen bestuur in 2013 heeft besloten tot een nieuwe opzet van de 
governance van de veiligheidsregio. Nadrukkelijk is toen gekozen voor de instelling van twee 
(inhoudelijke) Agendacommissies Gezondheid en Veiligheid en twee (inhoudelijke) Bestuurscommissies 
Gezondheid en Veiligheid teneinde het gevoel dat de regio bestuurlijk niet in balans was weg te nemen. 
Als taak van de Agendacommissie Gezondheid is in het voorstel benoemd een taak overeenkomstig het 
dagelijks bestuur van een zelfstandige GGD. 
 
De Agendacommissie hecht er aan binnen de Bestuurscommissie Gezondheid te kunnen deelnemen aan 
de discussie over de voorgelegde voorstellen zodanig dat een gezamenlijk en een zo mogelijk door alle 
gemeenten gedragen besluit tot stand komt. Daartoe beperkt de Agendacommissie zich tot het 
bespreken van de agenda en de voorstellen voor de bestuurscommissie en neemt daarover op voorhand 
geen inhoudelijk standpunt in. Wij willen daarin voorshands geen wijziging aanbrengen. 
Wel kiezen wij voor versterking van de bestuurlijke rol in de voorbereidende fase van beleidsvoorstellen, 
alsmede ten aanzien van de uitvoering. Daartoe willen wij overgaan tot een portefeuilleverdeling in onze 
commissie, waarbij de portefeuillehouders maandelijks overleg voeren met de betreffende 
organisatieonderdelen. Het betekent ook dat de directeur in het vervolg uitvoeringsaangelegenheden 
binnen de agendacommissie kan afhechten 
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De verbinding tussen het voor gezondheid verantwoordelijke bestuur en de uitvoerende organisatie wordt 
hiermee veel directer en geeft naar onze mening voldoende vorm aan de nieuwe opzet van de 
governance. 
 
Indien het voorstel uw instemming krijgt, zullen wij in de volgende vergadering mededeling doen over de 
verdeling van portefeuilles binnen de commissie. 
 
 
 
Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
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