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           Instructie 
 

Voorstel voor Algemeen bestuur Registratienummer  

 

Datum vergadering 11 juli  2018 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. 
Directie, H.M. Bolhaar, 053 4876630 
GGD, R. Poot, 06 2997149 

 

Onderwerp 

Mede oprichting door en deelneming van GGD Twente in een coöperatieve vereniging met uitgesloten 
aansprakelijkheid (coöperatie UA) ten behoeve van gezamenlijk beheer en (door)ontwikkeling van het 
digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van drie GGD’en. 
 

Wij stellen u voor: 

In te stemmen met deelneming in deze coöperatieve vereniging UA. 
 

Toelichting op het voorstel 

Inleiding 

De GGD’en Regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente hebben besloten gezamenlijk voor de 

jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelingen en implementeren. Hiervoor hebben 

zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er is een aanbestedingstraject afgerond en het nieuwe 

systeem wordt nu gebouwd. Voor de juridische vorm van deze samenwerking in de toekomst wordt een 

coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (hierna: coöperatie UA) met meest geëigend 

geacht.  

Beoogd resultaat 

De samenwerking van (vooralsnog) drie GGD’en op het gebied van het ontwikkelen, beheren en 

implementeren van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg voorzien van een daarvoor geëigende 

juridische vorm. 

Overwegingen 

Waarom een nieuw digitaal dossier? 

Binnen de jeugdgezondheidszorg van GGD Twente wordt gewerkt met een digitaal dossier 

jeugdgezondheidszorg. Het hebben van een digitaal systeem is wettelijk verplicht. Daartoe is indertijd het 

systeem MLCas aangeschaft. Het huidige systeem voldoet niet meer en wordt in de toekomst niet meer 

ondersteund.  

Bovendien wil GGD Twente een moderner systeem met  

- meer mogelijkheden voor de cliënten (bijvoorbeeld zelf het eigen dossier inzien en afspraken 

maken),  

- beter ondersteunend voor de professionals en  

- beter in staat de informatievoorziening aan gemeenten en netwerkpartners te leveren dan nu.  

De huidige leveranciers op de markt kunnen dit niet bieden. Daarom heeft GGD Twente samen met twee 

andere GGD’en gekozen voor  het ontwikkelen van een nieuwe oplossing is in plaats van een 

aanbesteding van bestaande systemen te starten. Voor het zoeken van een leverancier van de nieuwe 

oplossing is vanwege de daaraan verbonden kosten, het volgen van een Europese 

aanbestedingsprocedure verplicht. Deze procedure heeft inmiddels geleid tot een gunning aan een 
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leverancier (Finalist uit Rotterdam), die gecontracteerd is het nieuwe digitale dossier 

Jeugdgezondheidzorg te bouwen. Op 1 april 2019 zal het nieuwe systeem operationeel zijn. 

Samenwerking met andere GGD’en 

Om kosten te besparen en een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen is samenwerking 

gezocht met andere GGD’en. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen GGD Regio 

Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente. In de toekomst zullen mogelijk andere GGD’en willen 

participeren in het digitale dossier. 

Waarom een coöperatie? 
De genoemde GGD’en kiezen er voor de samenwerking onder te brengen in een coöperatie UA om grip 
te hebben op de ontwikkeling, beheer en doorontwikkeling van de gewenste oplossing , te zoeken naar 
de gemeenschappelijke ICT applicatie en een eenvoudige proces van inbesteden van de oplossing voor 
nieuwe GGD’en. Bovendien kan deze wijze meer inkoopkracht kan worden georganiseerd om de 
ambities rond dit digitale dossier te realiseren. 
 
Bij de keuze tussen de juridische rechtsvormen stichting, vereniging en vennootschap kwam een 
coöperatie vereniging juist als optimale, ‘lichtste’ vorm van instelling van een rechtspersoon naar voren. 
Er is gekozen voor een coöperatie omdat bij deze rechtsvorm andere GGD’en kunnen aansluiten zonder 
dat de aanbesteding over moet. Om vorenstaande redenen is samenwerking op publieke grondslag niet 
de geëigende vorm. 
 
De coöperatie UA heeft geen medewerkers in dienst en hieraan worden geen taken, 
verantwoordelijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur bestaat uit de directies van de 
deelnemende GGD’en, die uiteraard binnen het mandaat kunnen handelen dat ze van hun bestuur 
hebben gekregen. De coöperatie UA treedt vooral als contractspartij op en gesprekspartner voor 
aanpassingen in de software en voor koppeling met andere registraties. 
 
Uitgesloten aansprakelijkheid 
Het gaat om een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (artikel 2:56 Burgerlijk Wetboek). Dit 
betekent dat de leden van de coöperatie (waar onder GGD Twente) niet aansprakelijk zijn voor een 
bijdrage in het tekort van de coöperatie bij ontbinding of faillissement van de coöperatie.  
 
Oprichten coöperatie UA 
Er wordt door de GGD Regio Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente een coöperatie UA 
opgericht, waarvan zij elk lid worden. Dit geschiedt bij notariële akte.  
 
Formele aspecten 
In artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het algemeen bestuur 
bevoegd is te besluiten tot deelneming in een vereniging indien de gemeenschappelijke regeling dit 
mogelijk maakt. Artikel 5, lid 6, sub a van de Regeling Regio Twente voorziet hierin. U kunt evenwel op 
grond van de Wgr pas een besluit nemen nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun 
wensen en bedenkingen ter kennis van uw bestuur te brengen. Bij brief van 12 maart 2018 hebben wij 
het concept van het onderhavige voorstel aan de gemeenraden gestuurd met het verzoek uiterlijk 15 mei 
2018 wensen of bedenkingen in te dienen.  
 
Naar aanleiding daarvan… (conclusies zienswijze raden, in te vullen na 15 mei 2018) 

Kosten, baten, dekking 

De kosten van de aanschaf van het digitale dossier jeugdgezondheidszorg en het lidmaatschap van de 

coöperatie UA worden binnen de reguliere bedrijfsvoering van de GGD gedekt.  

Binnen de coöperatie UA worden geen reserves aangehouden. Aansprakelijkheid van de leden van de 

coöperatie UA is uitgesloten. 

Communicatie 

N.v.t. 

Vervolg 

Samen met GGD Regio Utrecht en GGD Hollands Noorden oprichten van de coöperatie UA. 
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Bijlage:  Q&A Oprichting Cooperatie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enschede, 13 juni 2018 

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid 

secretaris, 

 

S. Dinsbach 

 

 

voorzitter, 

 

J.H. Coes 

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van de bestuurscommissie van Publieke 

Gezondheid van 13 juni 2018 

 

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2018 

 

 

secretaris, 

 

ir. G.H. Tamminga 

voorzitter, 

 

dr. G.O. van Veldhuizen 

 


