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wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft besloten de 

naam te wijzigen in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Om dit besluit te formaliseren is een 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig, waarmee de raden van de deelnemers en 

Provinciale Staten mee akkoord moeten gaan. 

 

 

Gevraagde besluit 
1. de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord te wijzigen 

door in de naam van de regeling en overal in de tekst de woorden "Regionale Uitvoeringsdienst" te 

vervangen door "Omgevingsdienst"; 

2. In artikel 41, tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling te bepalen dat de naamswijziging in 

werking treedt per 1 maart 2019. 

 

 

Aanleiding 
Het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft besloten de 

naam te wijzigen in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Om dit besluit te formaliseren is een 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig, waarmee de raden van de deelnemers en 

Provinciale Staten mee akkoord moeten gaan. 

 

 

Belang 
De Uitvoeringsdienst hecht aan de naamswijziging omdat dit recht doet aan de veranderingen in 

wet- en regelgeving, waaronder de komst van de Omgevingswet, en de wijzigingen in de wensen 

van deelnemers ten aanzien van hun taken.   

 

 

Centrale vraag 
Het betreft een formele kwestie. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
- 

 

 

Kader 
Artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen 
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Argumentatie 
Ingevolge het tweede lid van artikel 1 Wgr kan toestemming slechts worden onthouden wegens strijd 

met het recht of het algemeen belang. Beide situaties zijn niet aan de orde.  

 

Maatschappelijk draagvlak 
Het Algemeen Bestuur heeft in principe ingestemd met de naamswijziging.  

 

 

Financiële consequenties 
De kosten van de doorvoering van de naamswijziging worden geschat op € 50.000. De 

Uitvoeringsdienst/Omgevingsdienst dekt dit binnen de reguliere middelen. Voor de gemeente 

Schagen heeft de wijziging geen directe financiële consequenties. 

 

Communicatie van het besluit 
Publicatie in de Staatscourant (dit doet GS) 

 

Realisatie van het besluit 
- 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Aanbiedingsbrief naamswijziging Gemeenschappelijke Regeling met bijlagen (4) 


