
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   11830 
Datum vergadering:  1 mei 2018 
Datum voorstel:  29 mei 2018 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Oprichting van en deelneming in een coöperatieve vereniging UA (samenwerking  
   tussen drie GGD'en) door GGD Twente. 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Wij stellen uw raad voor om geen wensen en bedenkingen met betrekking tot het door de GGD 
voorgenomen besluit aan het algemeen bestuur van de Regio Twente ter kennis te brengen. 
 
Samenvatting van het voorstel 
De GGD'en Regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente zijn voornemens gezamenlijk voor de 
jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. Voor de juridische 
vorm van deze samenwerking wordt een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid 
(coöperatie UA) het meest geëigend geacht. Aan uw raad wordt middels bijgaande brief de gelegenheid 
geboden om wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het algemeen bestuur. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De GGD Twente is voornemens aan het algemeen bestuur voor te stellen tot 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 (Regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente). 
Het algemeen bestuur kan hiertoe, conform artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen niet 
eerder besluiten dan dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun 
wensen en bedenkingen hierover ter kennis te brengen van het algemeen bestuur. 
Wij stellen u daarom in de gelegenheid uiterlijk 31 mei 2018 desgewenst uw wensen en bedenkingen bij het 
algemeen bestuur kenbaar te maken. De besluitvorming is voorzien op 11 juli 2018. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
1. Aan het algemeen bestuur Regio Twente kenbaar maken dat de gemeente Dinkelland geen wensen en 
bedenkingen heeft. 
2. De GGD Regio Twente kan deelnemen aan de coöperatie UA. 
3. GGD Twente kan toewerken naar een moderner systeem. 
 
Argumentatie 
De huidige leveranciers op de markt kunnen niet voldoen aan de wensen van de GGD. Daarom heeft GGD 
Twente samen met twee andere GGD'en gekozen voor het ontwikkelen van een nieuwe oplossing 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 geleid tot gunning aan een leverancier, die in 2018 
een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (JGZ) gaat bouwen. 

 
Om kosten te besparen en een sterke positie ten opzichte van leveranciers te krijgen, is samenwerking 
gezocht met andere GGD'en. Dit heeft geleid tot een samenwerking tussen GGD Regio Utrecht, GGD 
Hollands Noorden en GGD Twente. In de toekomst zullen mogelijk andere GGD'en participeren in het 
digitale dossier. 

 
De genoemde GGD'en kiezen er voor de samenwerking onder te brengen in een coöperatieve UA om grip te 
hebben op de ontwikkelingen en doorontwikkeling van de gewenste oplossing, te zoeken naar de 
gemeenschappelijke ICT applicatie en het eenvoudige proces van inbesteden van de oplossing voor nieuwe 
GGD'en. Bovendien kan op deze wijze meer inkoopkracht worden georganiseerd om de ambities rond dit 
digitale dossier te realiseren. 

 
 

 

 



 

 

 
Financiele paragraaf 
In 2018 en 2019 zijn bij de GGD Twente extra eenmalige investeringen in het nieuwe digitaal dossier nodig 
bovenop de begrote kosten. In 2018 gaat het om € 224.000 en in 2019 om € 106.000. Alle kosten van de 
aanschaf van het digitaal dossier en het lidmaatschap van de coöperatie UA zijn reeds meegenomen in de 
berekening van het exploitatietekort over de jaren 2018 en 2019. 

 
De incidentele extra kosten in 2018 worden gedekt uit de reserve van de GGD. Dit past in het binnen de 
Regio Twente geldende beleid dat is vastgesteld in het beleidskader Nota Reserves en voorzieningen 2014 
en de Nota Nut en noodzaak reserves 2014. De huidige reserve bedraagt € 460.000, de investering van € 
224.000 doet geen onverantwoorde aanslag op het weerstandsvermogen van de GGD. 

 
De incidentele extra kosten in 2019 zijn voorlopig benoemd als taakstelling van de organisatie in de 
begroting 2019 en zijn bedoeld als extra prikkel om de eenmalige kosten zoveel mogelijk te beperken. 

 
Er is geen extra geld vanuit de gemeente nodig. 

 
 
Uitvoering 
Besluitvorming vindt plaats in het algemeen bestuur van 11 juli 2018, waarna al dan niet de coöperatie wordt 
opgericht. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  29 mei 2018 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Oprichting van en deelneming in een coöperatieve vereniging UA (samenwerking tussen drie  
  GGD'en) door GGD Twente. 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018, nr. 11830; 
 
gelet op het advies van de raadscommissie van 22 mei 2018; 
 
gelet op artikel 454, Wet geneeskundige behandelovereenkomst en artikel 5, Wet publieke gezondheid 
 
geen wensen of bedenkingen, zoals ter vergadering geformuleerd, ter kennis van het algemeen bestuur van 
de Regio Twente te brengen. 

 
 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2018 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


