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  Raadsvergadering van 20 februari 2018  

 

Datum besluit 

Registratienr 

Onderwerp 

  

24 oktober 2017 

17.077885 

Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

  
overwegende dat:  

•  het presidium in zijn vergadering d.d. 24 oktober 2017 heeft ingestemd met het 

project informatievoorziening dat als doel heeft om de gemeenteraden te 

ondersteunen bij zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende 

rol waar het gaat om gemeenschappelijke regelingen;  

•  het voorstel van het presidium bijdraagt aan een verbetering van de informatievoorziening 

door gemeenschappelijke regelingen aan gemeenteraden;  

•  gemeenschappelijke regelingen instemmen met dit voorstel, behoudens de 

zienswijzeprocedure die wordt voorgesteld met betrekking tot de zgn. kadernota;  

•  de raad kennis heeft genomen van de kanttekeningen van de gemeenschappelijke 

regelingen met betrekking tot dit onderdeel van het voorstel alsmede van de reactie 

hierop;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 31 januari 2018;  

 

besluit: 

 

de notitie "informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen" vast te stellen, wat betekent dat de 

raad: 

1. gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld verzoekt om 

vanaf 1 januari 2019 jaarlijks uiterlijk 1 januari een kadernota met financiële en beleidskaders 

met de onderwerpen als beschreven in bijlage 1 aan te bieden aan de raden, waarvoor de 

raden uiterlijk 1 maart een zienswijze kunnen afgeven; 

2.  de notitie "bestuursrapportages" (bijlage 2) vaststelt en als handreiking aanbiedt aan 

gemeenschappelijke regelingen; 

3.  gemeenschappelijke regelingen verzoekt om vanaf 1 maart 2018 uitvoering te geven aan de 

uitgangspunten voor publicatie van agenda's en bijbehorende stukken voor vergaderingen 

van het algemeen bestuur (bijlage 3); 

4.  de uitgangspunten voor werkbezoeken vaststelt (bijlage 4); 

5.  het onderzoeksvoorstel voor evaluaties van gemeenschappelijke regelingen vaststelt (bijlage 

5); 

6.  de uitgangspunten voor majeure beleidsprocessen van gemeenschappelijke regelingen 

vaststelt en als handreiking aanbiedt aan gemeenschappelijke regelingen (bijlage 6); 

7. het college verzoekt om bij de eerstvolgende wijziging van een gemeenschappelijke regeling 

de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming te brengen met de notitie 

"informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen"; 
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8.  de griffier verzoekt om voorstellen te doen over hoe de raad lokaal en/of regionaal de 

aandacht voor gemeenschappelijke regelingen kan verdelen, rekening houdend met de 

profielen van de gemeenschappelijke regelingen; 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 20 februari 2018. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


