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Gevraagde beslissing:
Instemmen met (mede) oprichting van en deelneming aan de coöperatie 'GGD Support Centrum' door
de GGD Hollands Noorden.
Aanleiding/vraagstelling:
In 2010 kreeg de GGD van het Algemeen Bestuur opdracht om een digitaal dossier jeugdgezondheid
(DD JGZ) aan te schaffen en in te richten. Daarvoor is een Europese aanbestedingsprocedure
gevolgd. Deze leidde tot de aanschaf van de applicatie ML Cas. Dit contract had een looptijd van vier
jaar. Ten behoeve van de vorige aanbesteding is een consortium van vijf GGD’en gevormd. Daardoor
kon het aanbestedingstraject gezamenlijk worden doorlopen. Die heeft geleid tot een
raamovereenkomst. Het tweede deel van het aanbestedingstraject moest vervolgens door iedere
GGD afzonderlijk worden uitgevoerd. Ook sloot iedere GGD een eigen overeenkomst. De afgelopen
jaren is gebleken dat er daardoor een zwakke positie ten opzichte van de leverancier ontstond. Ook
konden er nauwelijks voordelen worden gerealiseerd voor wat betreft kosten, uniforme inrichting van
de applicatie en inzet van menskracht.
Daarom bestaat nu het voornemen om niet door middel van een consortium te gaan werken, maar om
een coöperatie op te richten. De GGD Hollands Noorden en de RDOG Hollands Midden hebben
daartoe het initiatief genomen. Andere GGD’en kunnen aansluiten en hebben al belangstelling
getoond. De coöperatie treedt op als aanbestedende dienst en sluit de contracten af. Daardoor
ontstaat een sterkere positie ten opzichte van de leverancier en worden substantiële kostenvoordelen
bereikt. Hierdoor kunnen we binnen het jaarlijkse budget blijven dat gemeenten hiervoor in 2010 ter
beschikking hebben gesteld. Ook worden kwaliteitsborging en innovatiemogelijkheden bevorderd door
deze samenwerking.

Een volgend voordeel is dat er een uniform product ontstaat, waardoor de GGD makkelijker kan
aansluiten op de landelijke infrastructuur voor uitwisseling van de gegevens in de zorg, uiteraard met
inachtneming van de privacywetgeving. De aanbestedingsstukken zijn op 13 februari 2015
gepubliceerd, het nieuwe DD JGZ moet 1 januari 2016 operationeel zijn.
De reden dat u nu wordt gevraagd om uw wensen of bedenkingen kenbaar te maken, heeft te maken
met een wijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015 (artikel 31a, lid 2).
Tot en met 2014 kon een gemeenschappelijke regeling zonder raadpleging van gemeenten besluiten
nemen tot oprichting van rechtspersonen of deelname in (de meeste) rechtspersonen.
Het Algemeen Bestuur van de GGD neemt in haar vergadering van 2 juli 2005 een besluit over
deelname aan en de oprichting van de Coöperatie. Daarbij neemt zij zienswijze van gemeenteraden
mee. De GGD verzoekt daarom om de zienswijze voor 25 juni 2015 kenbaar te maken.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing.

Financiële aspecten:
De ontwikkeling van het nieuwe dossier en de oprichting van de coöperatieve vereniging wordt
bekostigd uit de middelen voor het DD JGZ, die al structureel onderdeel uitmaken van de begroting.
Naar verwachting passen de exploitatiekosten binnen het budget. De (eenmalige) projectkosten
worden opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2015 GGD HN op grond van de opgestelde
business case, de exploitatielasten kunnen binnen de reguliere begroting GGD HN worden gedekt.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
-

brief van de GGD HN van 24 april 2015 m.b.t. voornemen tot oprichting GGD Support Centrum;
oprichtingsakte Coöperatie ‘GGD Support Centrum’.

Zuid-Scharwoude, 28 april 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2015, nummer 30;
gelet op artikel 16, lid 2 onder g van de GR GGD HN;

besluit:

In te stemmen met (mede) oprichting van en deelneming aan de coöperatie 'GGD Support Centrum'
door de GGD Hollands Noorden.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

