Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,
Gelet op het bepaalde in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het
bepaalde in hoofdstuk VII van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio LimburgNoord;
Gelet op het besluit van het algemeen bestuur van 23 oktober 2015 tot instelling van de
bestuurscommissie GGD;
BESLUIT:
vast te stellen de navolgende :
Verordening op de bestuurscommissie GGD
Artikel 1
Begripsbepalingen
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Limburg-Noord;
b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio en Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Limburg-Noord;
c. gemeente: een aan de Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst LimburgNoord deelnemende gemeente(n);
d. portefeuillehouder: bestuurder(s) belast met het taakveld publieke gezondheidszorg en
maatschappelijke zorg in zijn gemeente;
e. plaatsvervangend portefeuillehouder: bestuurder van gemeente, aangewezen door de
gemeente als plaatsvervanger;
f. regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;
g. bestuurscommissie GGD: de bestuurscommissie als bedoeld in art. 15 van de
regeling;
h. secretaris bestuurscommissie GGD: de algemeen directeur/secretaris, optredend als
eerste adviseur van de bestuurscommissie GGD namens de ambtelijke organisatie;
i. ambtelijk secretaris bestuurscommissie GGD: door de algemeen directeur benoemde
persoon, optredend als ondersteunend ambtenaar voor de bestuurscommissie,
verantwoordelijk voor de procesgang van de bestuurscommissie vergadering.
2. Waar in deze verordening artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet van
overeenkomstige toepassing worden verklaard, moet in die artikelen in de plaats van
raad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester respectievelijk
algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter worden gelezen.
Artikel 2
Bestuurscommissie GGD
De bestuurscommissie GGD behartigt de belangen van de gemeenten in het
samenwerkingsgebied op het terrein van de publieke gezondheid, als genoemd in artikel 16
van de regeling.
Artikel 3
Samenstelling
1. De bestuurscommissie GGD bestaat uit de portefeuillehouders van alle gemeenten. De
portefeuillehouders en hun plaatsvervangers worden door hun gemeenten aangewezen.
2. De zittingsperiode van de bestuurscommissie loopt gelijk met de zittingsperiode van de
raden van de gemeenten, met dien verstande dat een portefeuillehouder in functie blijft
totdat voor hem een nieuw lid is aangewezen.
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3. Verlies van de hoedanigheid van portefeuillehouder laat het lidmaatschap van de
bestuurscommissie ophouden.
4. Bij het tussentijds ontstaan van een vacature in de bestuurscommissie wijst de gemeente
zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
Artikel 4
Taken en bevoegdheden
1. De bestuurscommissie GGD is overeenkomstig art. 16 van de regeling en voor zover
door wet- en regelgeving toegestaan, belast met het bestuur van de GGD.
2. Tot de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie GGD behoren in ieder geval:
 het voorbereiden en uitvoeren van beleid;
 het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur publieke gezondheid, in
overeenstemming met het algemeen bestuur;
 het voeren van overleg ten behoeve van meningsvorming en onderlinge afstemming
en coördinatie tussen portefeuillehouders op het terrein van publieke gezondheidszorg,
maatschappelijke zorg en overige naar het oordeel van de bestuurscommissie daaraan
gelieerde beleidsterreinen;
 het uitvoeren van overige taken en bevoegdheden die ingevolge het bepaalde in art.
16 lid 1 van de regeling door het algemeen en dagelijks bestuur zijn overgedragen.
3. De bestuurscommissie kan haar taken en bevoegdheden, voor zover door wet- en
regelgeving toegestaan, mandateren.
Artikel 5
Vergaderingen
1. De bestuurscommissie GGD vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak
als de voorzitter als bedoeld in art. 6 danwel tenminste 1/5 van het aantal leden dit
schriftelijk onder opgave van redenen verzoekt.
2. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, worden de leden van de bestuurscommissie GGD
tenminste 10 dagen voorafgaande aan een vergadering schriftelijk uitgenodigd, zo
mogelijk met vermelding van de te behandelen agendapunten.
3. De vergaderingen van de bestuurscommissie GGD zijn openbaar. De deuren worden
gesloten wanneer 1/5 der aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig
oordeelt. De bestuurscommissie GGD beslist vervolgens of met gesloten deuren zal
worden vergaderd.
4. Met betrekking tot de vergaderingen en de besluitvorming zijn de artikelen 52 en 55 t/m
59 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
5. De bestuurscommissie GGD wordt bijgestaan door een secretaris en een ambtelijk
secretaris.
6. De bestuurscommissie GGD stelt voor zijn vergadering een reglement van orde vast.
Artikel 6
Voorzitter
1. De bestuurscommissie GGD wijst uit haar midden een voorzitter aan, alsmede diens
plaatsvervanger.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de bestuurscommissie
GGD.
3. De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio LimburgNoord.
4. De voorzitter tekent, samen met de secretaris, de stukken die van de bestuurscommissie
GGD uitgaan.
5. De voorzitter vertegenwoordigt de bestuurscommissie GGD in en buiten rechte.
Artikel 7
Beleidsplannen
De bestuurscommissie GGD stelt eenmaal per 4 jaar op voorstel van de directeur publieke
gezondheid het beleidsplan ter zake van de publieke gezondheid en de GGD vast en legt dit
ter instemming voor aan de gemeentebesturen.
Artikel 8

Inlichtingen en verantwoording
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Met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording door
de bestuurscommissie GGD en elk van haar leden is hoofdstuk XI van de regeling van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 9
Onvoorzienbaarheid
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.
Artikel 10
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na zijn vaststelling.
Artikel 11
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening bestuurscommissie GGD
Veiligheidsregio Limburg-Noord”
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord van 11 maart 2016,
de secretaris,

de voorzitter,
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