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Vaststelling verordening op de Bestuurscommissie
GGD en op de Bestuurscommissie Veiligheid

Aan het ALGEMEEN BESTUUR,
De nieuwe gemeenschappelijke regeling is door uw bestuur op 23 oktober 2015 in ontwerp
vastgesteld en vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeentebesturen. Inmiddels is een
positief besluit van de meeste gemeenten ontvangen en kan de regeling worden vastgesteld.
Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 23 oktober 2015 om twee
Bestuurscommissies in te stellen kunnen nu ook de regelingen op de Bestuurscommissies GGD en
Veiligheid worden vastgesteld.
1. INLEIDING
In de artikelen 16 en 17 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de bevoegdheden, de
samenstelling en de werkwijze van de Bestuurscommissie GGD en de Bestuurscommissie Veiligheid
worden geregeld door het Algemeen Bestuur. Daartoe zijn bijgevoegde verordeningen voor de
vergaderingen van de genoemde commissies opgesteld.


Verordening Bestuurscommissie GGD
Kern van de verordening is dat het bestuur van de GGD berust bij de Bestuurscommissie GGD.
Daartoe behoort het voorbereiden en uitvoeren van beleid, het benoemen van de directeur
publieke gezondheid en het voeren van overleg tussen portefeuillehouders op het terrein van
publieke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en andere daaraan gelieerde beleidsterreinen.
Nieuw is de bepaling dat de Bestuurscommissie GGD eenmaal per vier jaar een beleidsplan
publieke gezondheid en GGD opstelt en dat plan ter instemming voorlegt aan de
gemeentebesturen. Daarmee worden de beleidskaders voor de GGD op dezelfde wijze
vastgelegd als bij veiligheid op basis van wettelijke vereisten al gangbaar is.



Verordening Bestuurscommissie Veiligheid
Kern van de verordening is dat de Bestuurscommissie Veiligheid de facto het bestuur van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord vormt en daartoe, voor zover de wet het toelaat, de taken van
het Algemeen Bestuur overneemt. Tot de taken behoren onder ander het voorbereiden en
uitvoeren van beleid, het benoemen van de regionaal commandant brandweer, het voeren van
overleg tussen burgmeesters op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding,
crisisbeheersing en overige daaraan gelieerde beleidsterreinen. Ook het vaststellen van
crisisplan, risicoprofiel en beleidsplan wordt neergelegd bij de Bestuurscommissie.
Vanuit de optiek van bestuur Veiligheidsregio is het logisch dat de externe adviseurs (chef politie
eenheid Limburg, hoofdofficier van justitie, regionaal militair commandant en een van de
voorzitters van de waterschappen voor de vergaderingen van de Bestuurscommissie Veiligheid
worden uitgenodigd en daarin een adviserende stem hebben.
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De ontwerp verordening Bestuurscommissie GGD is voorgelegd aan de Bestuurscommissie GGD in
haar vergadering van 17 februari 2016.
De ontwerp verordening Bestuurscommissie Veiligheid is voorgelegd aan de Bestuurscommissie
Veiligheid in haar vergadering van 19 februari 2016.
Beide bestuurscommissies hebben ter zake positief geadviseerd.

Het dagelijks bestuur,
26 februari 2016.
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