
RAADSVOORSTEL

Nummer 2022/63

datum raadsvergadering : 29 september 2022
onderwerp : Afvaardiging leden AB GR GGD Amsterdam 

Amstelland (Veilig Thuis)
portefeuillehouder : J. Langenacker
datum raadsvoorstel : 23 augustus 2022

Samenvatting
Voorgesteld wordt om:
1. Te benoemen als afgevaardigde in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling GGD Amsterdam Amstelland:
- Burgemeester J. Langenacker als lid van het algemeen bestuur;
- Wethouder J. de Maa als haar vaste plaatsvervanger.  

Wat is de juridische grondslag?
Het zijn de gemeenteraden die de afgevaardigden benoemen voor het Algemeen Bestuur 
van de GR GGD Amsterdam Amstelland: artikel 13 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) en artikel 5 en artikel 6 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD 
Amsterdam Amstelland.
De huidige GR GGD Amsterdam Amstelland schrijft voor dat elke deelnemende gemeente 
één afgevaardigde voor het algemeen bestuur aanwijst, met uitzondering van 
Amsterdam dat twee afgevaardigden aanwijst (artikel 5 lid 2).
Verder regelt de GR dat een afgevaardigde zich door middel van een volmacht kan laten 
vertegenwoordigen in het algemeen bestuur (artikel 5 lid 3). 

Wat is de voorgeschiedenis?
De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 
hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de 
Jeugdwet (2014) een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) in stand te houden dat onder de naam 
Veilig Thuis functioneert. Het takenpakket van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland wordt 
vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD 
Amsterdam Amstelland.
Het zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel onder andere de 
versterking van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio valt 
eveneens onder de verantwoordelijkheden.

Om de relatie tussen zorg en veiligheid, die van groot belang is in de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling, te borgen is ook deze bestuursperiode gekozen 
voor de deelname van een burgemeester als lid van het Algemeen Bestuur. Daarom 
wordt burgemeester J. Langenacker van Ouder-Amstel voor de nieuwe bestuursperiode 
voorgedragen voor herbenoeming in deze functie. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland is een zogenaamde 
gemengde regeling, dwz een regeling die is aangegaan door de raden en colleges. De 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen hun afgevaardigde voor het 
algemeen bestuur aan.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de installatie van de nieuwe 
colleges, is vereist dat de bestuursleden van de GR Amsterdam Amstelland opnieuw 
worden benoemd. 

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt om:
1. te benoemen als afgevaardigde in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling GGD Amsterdam Amstelland:
- Burgemeester J. Langenacker als lid van het algemeen bestuur; 
- Wethouder J. de Maa, portefeuillehouder Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

(HGKM) als haar vaste plaatsvervanger.  

Wat is het maatschappelijke effect?
Met de benoeming van de nieuwe afgevaardigden vanuit Ouder-Amstel als lid van het 
algemeen bestuur van de GR GGD Amsterdam Amstelland, neemt Ouder-Amstel 
volwaardig deel aan de GR. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De zes deelnemende gemeenten hebben uitgesproken dat het wenselijk is dat in de GR 
Amsterdam Amstelland, die gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling de 
organisatie Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld, diverse portefeuillehouders 
Wmo, Jeugd en Veiligheid vertegenwoordigd zijn. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Nvt

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Na instemming door de Raad wordt de ambtelijk secretaris van de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Amsterdam-Amstelland geïnformeerd.

Hoe monitoren en evalueren we?
Nvt
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