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Datum vergadering RRN Datum B&W-besluiten 

 03 juni 2021 Gemeente Hollands Kroon: 02-03-2021 

Gemeente Den Helder: 

Gemeente Schagen: 

Gemeente Texel: 

 

Onderwerp 

Wijzigen gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

 

Voorgesteld advies 

De RRN adviseert om de colleges toestemming te verlenen om in te stemmen met het AB-besluit van 9 

december 2020 tot wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord  

 

 

Wettelijke grondslag 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Kern van de zaak 

 De huidige gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is niet volledig 

aangepast aan de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Ambtenarenwet. Daardoor zijn bevoegdheden 

van Algemeen en Dagelijks Bestuur niet goed vastgelegd en stelt het Algemeen Bestuur een wijziging voor 

aan de deelnemende gemeenten. Ook is hierbij rekening gehouden met de wensen en afspraken die in het 

kader van spelregels GR-en (Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord) zijn 

afgesproken en een verduidelijking van regels van taken of uittreding. 

 

 

Openbaarheid documenten 

Ja 
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De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

De colleges toestemming te verlenen om in te stemmen met het AB-besluit van 9 december 2020 tot 

wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord  

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft geconstateerd dat het 

wetsvoorstel op de Wet op gemeenschappelijke regeling nog veel ruimte biedt, daarom ligt voorgestelde 

wijziging voor. In de procedure heeft zij daarbij rekening gehouden met de input van gemeenten en 

provincie, zodat de gemeenschappelijk regeling voldoet aan de wettelijke eisen en de behoefte en wensen 

van onze regio 

 

Op hoofdlijnen zijn de voorgestelde wijziging: 

- de huidige GR OD NHN is niet geheel aangepast aan de huidige Wet gemeenschappelijke regelingen 

(hierna: de wet). Dit geldt met name voor de bevoegdheidsverdeling tussen AB en DB;  

- de Ambtenarenwet 2017 (ook bekend onder Wnra) is op 1 januari 2020 in werking getreden 

daarom moet het AB bevoegd zijn om te kunnen deelnemen in de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO);  

- de afspraken in de publicatie "Governance in Noord-Holland Noord" van de Regietafel 

gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord van januari 2019 leiden tot aanpassingen;  

- voor de volledigheid zijn de regels, die betrekking hebben op de terugneming van extra taken of 

gedeeltelijke uittreding, verduidelijkt en aangevuld. 

 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de OD NHN namens de gemeenten uitvoering aan 

geeft. 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

Het niet instemmen met de voorgestelde wijzigingen op de aanpassing van de GR, kan ervoor zorgen dat de 

OD niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving die op haar activiteiten van toepassing zijn. 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Niet instemmen de met voorgestelde wijziging, maar wachten op de wettelijke aanpassing en daarna de 

wijziging bij wet laten passeren. 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 
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Communicatie 

Na besluitvorming in de raden kunnen colleges in het AB instemmen met het wijzigen van de GR OD NHN. 

De wijziging treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. De provincie Noord-Holland zorgt 

voor de publicatie. 

 

Bijlagen 

1. Besluit AB 9 december 2020 aanpassing GR OD NHN 

 


