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Geacht college, 

 

In de brief van 27 maart jl. inzake de begroting 2021 bent u reeds geïnformeerd over het 

feit dat als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een 

wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk is. Dit betreft uitsluitend een 

technische wijziging.  

 

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 april jl. ingestemd met de voorgestelde wijzigingen en 

heeft besloten de procedure voor het daadwerkelijk wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling te starten.   

 

Procedure voor wijziging 

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling dient door het college van elke individuele 

gemeente te worden vastgesteld. Voordat dit kan gebeuren is toestemming van de 

gemeenteraad nodig (de raad moet instemmen met het besluit van het college). De raad 

kan de toestemming slechts weigeren voor zover de wijziging in strijd is met het recht of 

het algemeen belang.  

 

Wij vragen u om de procedure voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling in uw 

gemeente te organiseren en hierbij de raad om instemming te vragen. Na besluitvorming 

door alle colleges zal de gewijzigde regeling per 1 juli 2020 van kracht zijn.   

 

Wij adviseren u om de besluitvorming in uw gemeente gelijktijdig te agenderen met de 

zienswijze voor de begroting (zienswijze vóór 1 juli 2020). U kunt uw besluit schriftelijk 

bevestigen aan: 

 

GGD Zuid Limburg,  

T.a.v. Petra Lamberts, bestuurs- en directiesecretaris 

Postbus 33 

6400 AA Heerlen 

petra.lamberts@ggdzl.nl  
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Formele ondertekening van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling volgt nadat de 

besluitvorming in alle gemeenten is afgerond.  

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.H. Clermonts – Aretz     F.C.W. Klaassen 

Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg   Ambtelijk secretaris

 

 


