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Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg 

 
Naam samenwerkingsverband 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg 
 
Deelnemers 
De gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg 
aan de Geul en Voerendaal 
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst 
Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen. Verder geen specifiek genoemde wetten, de GGD 
Zuid-Limburg voert alle taken uit die aan gemeenten zijn opgedragen in wetten op het terrein van de 
volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in de regelingen die krachtens die wetten getroffen zijn 
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
De GGD Zuid-Limburg draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het 
terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten 
zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden 
opgedragen. Voor zover het aan gemeenten opgedragen taken betreft, dragen de gemeentebesturen de 
uitvoering van die taken over aan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg 
 
De gemeentebesturen dragen aan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg alle bevoegdheden over 
die aan de gemeentebesturen ten diensten staan ingevolge of ter uitvoering van de in lid 2 bedoelde wetten 
en regelingen 
 
Indien nieuwe wetten of regelingen op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg 
worden ingevoerd waarin aan de gemeenten taken en bevoegdheden worden toegekend of indien in 
bestaande wetten of regelingen op het terrein van de volksgezondheid nieuwe taken en bevoegdheden aan 
gemeenten worden toegekend, kan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg besluiten om binnen 
Zuid-Limburg zorg te gaan dragen voor de uitvoering daarvan. De daadwerkelijke uitvoering van die taken en 
bevoegdheden door de GGD Zuid-Limburg binnen het grondgebied van een deelnemende gemeente gaat pas 
in op een nader door het algemeen bestuur te bepalen datum nadat door het gemeentebestuur van de 
betreffende gemeente is besloten om die taken en bevoegdheden aan het algemeen bestuur van de GGD 
Zuid-Limburg over te dragen 
 
Contactgegevens 
Geleenbeeklaan 2, 6166 GR  Geleen 
Postbus 2022, 6160 HA  Geleen 
Telefoonnummer : 046-850 66 66 
info@ggdzl.nl 
www.ggdzl.nl 
 
Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan 
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg” 
 
Datum inwerkingtreding 
Deze gemeenschappelijke regeling is opgericht met ingang van 1 januari 2006 
Alle deelnemende gemeenten zijn aangesloten per 1 januari 2006 
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