Behandelformulier

Vergadering

AB-VRH

Datum vergadering

20-5-2022

Agendapunt

8

Indiener

Secretaris VRH

Steller

B. Yedema

Onderwerp

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen.

Doel

Ter kennisname.

Aanleiding

Met ingang van 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen in werking.

Samenvatting

Bijgaande brief van BZK geeft een beeld van de wijzigingen. Een groot
deel van deze wijzigingen vereist een aanpassing van de huidige
gemeenschappelijke regeling (GR).
Bij het doorvoeren van wijzigingen van de GR hebben naast het bestuur
van de VRH, ook de colleges en raden een rol. Gelet op de impact van dit
besluitvormingsproces, wordt in de Haaglandse praktijk zoveel mogelijk
geprobeerd te voorkomen dat wijzigingen kort achter elkaar moeten
worden voorgelegd. Om deze reden wordt voor het aanpassen van de GR
de thans lopende discussie over de positionering van de Geneeskundige
Meldkamer afgewacht. Indien deze discussie tot aanpassing van de GR
leidt, kan deze gelijktijdig met de aanpassing als gevolg van de
wetswijziging worden doorgevoerd (conform de regels die per 1 juli 2022
rondom het wijzigen van GR-en gelden).
Uiterlijk 1 juli 2024 dienen alle wetswijzigingen te zijn doorgevoerd.

Gevraagde beslispunten/
voorstellen

Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de wijzigingen en de
verwerking hiervan in de GR van de VRH.

Financiële consequenties

N.v.t.

Personele consequenties

N.v.t.

Overige consequenties

N.v.t.

Samenhang met andere
voorstellen/ eerdere
besluitvorming

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

1

Gevolgde procedure/
gepleegde afstemming

Met wie/welk
gremium?
Directie Overleg VRH

Wanneer?

Uitkomst?

16 maart 2022

Aanpassing GR
relateren aan de
discussie over de
positionering van de
Geneeskundige
Meldkamer.

DB-VRH

20 mei 2022

Tkn

Te volgen procedure/ te
plegen afstemming

Met wie/ welk
gremium?
Nvt

Wanneer?

Doel

OR

Moet dit stuk naar
de OR?
☐ Ja
☒ Nee

Met welk doel?
Selecteer optie

Wanneer?
Typ tekst

Fatale datum

Typ tekst

Besluit

☐ Conform gevraagd
besluit

☐ Na aanpassing
akkoord

☐ Aanhouden

Evt. opmerkingen tijdens
vergadering

Typ tekst

2

