
 
 

 

AMENDEMENT       
 
Nr.: 
 
Behorend bij raadsvoorstel: 
8 RDOG Voornemen oprichting van en een deelname aan coöperatie 
Datum: 16 juni 2015 
 
Onderwerp:  RDOG Zienswijze oprichting coöperatie 
 

 
 
Tekst amendement: 

 

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 16 juni 2015 

 

besluit het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen/aan te vullen: 

 

De raad van de gemeente Krimpenerwaard staat neutraal  tegenover het voornemen van Algemeen 
Bestuur van de RDOG Midden-Holland tot mede oprichting van en deelname in een coöperatie voor 
de inkoop van een cliënt registratiesysteem.  
 
De raad van de gemeente Krimpenerwaard  is van mening dat de omschrijving van het doel, zoals 
omschreven in artikel 4 van uw concept oprichtingsakte, ruimer is geformuleerd dan de aanleiding van 
de oprichting zoals uit uw aanbiedingsbrief blijkt: de aanschaf en inrichting van een digitaal dossier 
jeugdgezondheidszorg. De corporatie en de besturende gremia mogen binnen deze doelstelling, en 
natuurlijk overig geldende kaders, handelen en opereren. En hebben een autonome bevoegdheid tot 
het vaststellen van een begroting, het beslissen omtrent bijdrage van de leden en de inzet van 
middelen en eventueel batig saldo. Gemeenten hebben in de gremia geen rechtstreeks invloed. 
 
Wij doen u graag de suggestie om, vanwege transparantie en duidelijkheid, om betreffend artikelen  
aangaande de doelstelling nadrukkelijk te betrekken bij de toelichting van de behandeling van 
betreffende voorstel in uw Algemeen Bestuur. 
 
Daarbij vraagt de raad van de gemeente Krimpenerwaard zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur 
van de RDOG te betrekken bij het inkoopproces en te informeren over de kostenreductie die inkoop in 
coöperatief verband oplevert. 
 

 

Toelichting (indien gewenst) 

Het AB van RDOG Hm wil een cooperatie met GGD HN om een cliëntsysteem in te kopen. Aanleiding 
is de omvang, een cooperatie zou de positie ten opzichte van de markt versterken. 

De PvdA zijn niet overtuigd dat  deze corporatie, welke leidt tot een omvang van 5% van het landelijk 

aantal inwoners, echt nodig is vanwege een marktpositie 

 

Onafhankelijk daarvan vindt de PvdA dat bij het (instemmen met het ) aangaan van een nieuw 

fianncieel belang vooraf hel;der moet zijn welke taken, opdracht if risico’s de gemeente aangaat. 

 

In voorliggend voorstel lezen wij een doelstelling in artikel 4 van de concept oprichtingsakte met een 
ruimere omschrijving dat de functie waarvoor de corporatie –volgens het begeleidend  schrijven van 
de RDOG- zou moeten worden aangegaan.  
 



 
 

 

De sturing en verantwoording van het functioneren van de corporatie ligt in handen van de directies 
van deelnemende GGD-en. Controle vanuit de gemeente is slechts mogelijk via de financiele 
jaardocumenten waarin de opgelegde contributie aan de corporatie zal zijn opgenomen. 
 
Vanwege helderheid in taken en ambities pleiten wij ervoor de doelstelling van de corporatie meer aan 
te laten sluiten bij de aanleiding van het oprichten, en minder autonome ruimte te formuleren voor 
zaken zoals programma-ontwikkeling, financiering van of deelnemingen aan ondernemingen en 
algehele belangenbehartiging voor GGD-en op het vlak van computer en internetapplicaties. 
 

 

Ondertekening en naam: 

 

 

 
 
Namens de fractie van de PvdA 
Marije Willems 


