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Artikel 22  Uittreden 

1. Elke gemeente kan bij besluit van het college de deelname aan deze regeling opzeggen met 

ingang van twee kalenderjaren na het jaar waarin hij dit besluit heeft genomen. De gemeente 

brengt zo'n besluit meteen ter kennis van het dagelijks bestuur. 

2. Het algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen en de overige gevolgen van het 

uittreden. 

3. Als het algemeen bestuur bij meerderheid van ten minste twee derde van het aantal 

uitgebrachte stemmen daartoe besluit, kan hij een kortere termijn toestaan dan de in lid 1 

genoemde termijn. 

4. Het algemeen bestuur brengt elk besluit tot uittreding meteen ter kennis van de gemeenten en 

gedeputeerde staten. 

 

Artikel 23  Wijzigen en opheffen 

1. De gemeenten gaan deze regeling aan voor onbepaalde tijd. 

2. Wijzigen of opheffen van de regeling vindt plaats bij eensluidende besluiten van de colleges 

van ten minste twee derde van de gemeenten, die samen twee derde van het aantal inwoners 

van het werkgebied hebben.  

3. Het dagelijks bestuur of een college kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen over het 

wijzigen van deze regeling. Het algemeen bestuur kan ook zelf besluiten tot een voorstel tot 

wijziging. Het algemeen bestuur legt dit voorstel voor aan de colleges. 

4. Bij het opheffen van de regeling stelt het algemeen bestuur een regeling vast voor de 

gevolgen. Deze regeling voorziet in de verplichting van de gemeenten om alle rechten en 

verplichtingen van de GGD te verdelen op een in de regeling te bepalen wijze. 

5. De bestuursorganen van de GGD blijven functioneren tot de liquidatie voltooid is. 

 

 

Hoofdstuk 7  Slot 

 

Artikel 24 

1. Deze regeling heet Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. 

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022. 

3. De gemeenten zorgen voor het bekendmaken van deze regeling. 

4. Het gemeentebestuur van de gemeente Tilburg is de gemeente als bedoeld in artikel 26 van de 

wet en stuurt de regeling, de besluiten tot het wijzigen en opheffen van de regeling en de 

besluiten tot het toetreden en uittreden naar gedeputeerde staten. 

5. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. 

 

Vastgesteld door het college van de gemeente Goirle, 

 

in zijn vergadering van 21-12-2021 

 

de secretaris,      de voorzitter,  

 


