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Onderwerp:
verkenning samenwerking GGD, RUD en
VRZ

Voorstel
U beraden of en welk advies u uit wilt brengen over de verkenning.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
Het is de wens van de gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD en VRZ om te verkennen
in hoeverre deze regelingen samen kunnen werken om hun kwaliteit, continuïteit en
slagkracht te versterken.

Motivering
De algemene besturen van de regelingen hebben in juli 2019, onder voorbehoud van het
consulteren van de colleges van burgemeester en wethouders, het college van
gedeputeerde staten van de provincie en het dagelijks bestuur van waterschap
Scheldestromen, ingestemd met de voorlopige bestuurlijke opdracht voor de verkenning van
de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen.
Wij ontvingen op 31 augustus 2019 bijgaande informatiebrief. In de brief wordt uiteengezet
hoe de regelingen de verkenning uit willen voeren en welke doelstelling deze verkenning
heeft. De regelingen verzoeken de informatiebrief door te geleiden naar de gemeenteraad.
Uit de informatiebrief blijkt dat voor de verkenning een externe en onafhankelijke
procesbegeleider aangesteld wordt, die op basis van de voorlopige bestuurlijke opdracht de
drie regeling zal ontzorgen en ondersteunen in dit complexe proces. Na de aanstelling zal de
procesbegeleider starten met het opstellen van een op de Zeeuwse situatie toegerust
procesvoorstel, waarbij onder andere de belangrijkste processtappen en beslismomenten
worden benoemd.

Graag leggen wij uw raad bij deze de consultatiebrief voor en verzoeken wij u uw eventuele
advies kenbaar te maken.
Na consultatie van alle betrokken overheidsinstanties wordt de verkenning, met
inachtneming van de uitgebrachte adviezen, in gang gezet.

Financiële gevolgen
De kosten van de uitvoering van de verkenning worden evenredig verdeeld over de drie
organisaties.

Mogelijke risico’s
Geen.

Behandeld in informatieve raadsvergadering
d.d. 10 oktober 2019.

